evek ku prírodopisu

olitiekého machra.
I že

žádn~' z typick~'ch politických machru
c politich'ch
profesiollá1í'l nikdy nemluví
. Jeho vety jsou vctšinou bezJ)odmcté,
a
kého podmetu, tedy zní takto: "Verejnost
••• « "Strana
soudí ... « "Nekterí páni jsou
•• e Užívá-li již vcty, v níž je podmetem
"já«.
zní: "Musím se poradit ... « Nikdy vám
rekne s kým. takže i tato vcta je sice neale lo~icky také bezpocllllet{l. ,Foclmetem
tak zvaní "cinitelé«.
tn6sti vyplývá zásadní neuprímnost,
lidskú
politikárova. Nemá podmetu tak. jako nev Schlemihl stínu. Je marno s ním mluvit
ti dvou svedku a bez protokolu. Slíbí vám
n kterí páni« potom zpusobí. že vše se zrut e nekolikrát napálili. reknete si se Svahem: "Neverte rade. ni chvále ni hane, lIeti. knutí dlane. neverte nicemu. všecko je
metost jeho vct a jeho jednání nevypl~'vá
ory a skromnosti. Dovede se velmi naž cítí. že má za sebou nckteré pány, po• stranu a verejnost, anebo když se alesže nekdo vcrí v solventnost techto záhadpri k'eftech neménc záhadn~"eh, než jsou
• Když se však cítí trochu oh rožen. dovede
afoucké rucicky jako pilá t. Vždy je cist
ého tohoto. To jen nekterí páni jsou kyolOS!:Michels napsal dobrou J<nihu o 50kého stranictví. v Ilíž vcnuje zvláštní pJchick~'m tendencím v demokracii. Ukazuje,
in. proc se vyskytují v politickém straatickém tendence oligarchické,
jest existran. placených sekretáru,
stranické
Ý úredník s pevnJ"m platem jest svou
rvativní. i kdyb~r byl zamestnán
treba
tom m,í str,l'lickJ" byrokrat kommunistickJ"
tu. iako sekretár
národní
demokracie
jiné strany. Kdyby se radikálne
zmeprišel by z chleba. Proto
nemá rád
zjevtl. ani mimorádných
myšlenek.
ProIa jako byrokrat
státní,
jest
vždy
ti vše. co se nepríjemného
stane jeútok proti strane, které slouží. Stará
také v útoku na kteréhokoli
úredí1í~
tni autoritu. To jest rub jeho bezpodmekt potlacil, ale nahradil jej subjektem
m, s nímž se neprávem ztotožnil. Jeho
divadelní, jest pro jevište. (Znám pojenž svou matku a vou sestru nutí.
trany nosily šátky - aby bylo videt.
) Jsou to demokraté, kterí mají lid velmé podobe: jako publikum a nikterak
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jinak. Hodnotu straníku
merí podle poslušnosti.
Chcete-li se jim líbit, musíte se stát bezejmenným
nekterým
pánem, cinitelem, ci podobnou beztvárnou
Medusou. Pak
vás udelá vším, cím chcete být, acli mu neztropíte pred
tím nejakou ostudu svou hloupostí.
Bylo by chybou domnívati se o nem, že není strane
oddán. Jak by jí nebyl oddán. když v ní vidí takrka
svuj osobní podnik? Ale tato oddanost
machru bývá
stranám
osudná. Bývá jim osudná proto, že se nedoyedou na žádnou otázku podívat jinak, než se stanoviska
agitacního.
Agitacní stanovisko
je úzkoprsé,
omezené.
Tím není receno', že by nedovedl politický machr projevit zájem o. všecko na svete, treba i o kulturu, ale jcnom tehdy, je-li dotcen jeho nejaký osobní zájem. Sblíží-li se intimne s hereckou, (o tom viz illustraci v knize
u poslanci Maclloux), dovede pro ni nejenom vymáhat
príznivé kritiky, ale dovede i pronášet
reci o divadelních otázkách, pri cemž si divadlo predstavuje
jako politický sekretariát,
jemuž je možno dávat direktivy nebo
hrozit výpovedmi.
Agitacní stanovisko
vylucuje distanci ve všem všude, vylucuje pohled do predu, vylucuje
zkrátka ty vlastnosti, jež delají politika politikem a ne
politikárem. Politick~' machr dovede dnes do strany pri\'ést fašisty, zítra treba anarchisty,
dnes domácí pány,
zítra nájemnííy, dnes nejaké sektáre, zítra bezverce, jenom když je nepatrná vyhlídka, že okamžite získá nekolik set hlasu, zapomínaje, že sto hlasu získá, mezi tím
co dve ste jiných ztratí.
Všecky strany, které se daly komandovat
politickými
rnachry, prohrávají
ve volbách, protože
konec koncu
nejsilnejší vecí na svete je idea a presvedcení.
Tyto
vlastnosti se nedají nahradit ani agitacní obratností,
ani
sebešikovnejším
organisátorstvím.
Není nic platno pusobit na massy recmi sebe lepšími, když nekdo odpuzuje lidi kolem sebe osobne. Bez oso'bností nejde nic, a
ta 111,kde jsou samí poddústojníci,
je brzo videt nedostatek iniciativy na všech stranách. Politický machr je mJrcm demokracie
a stranictví.
Prímo pustošícím
vlivem
však pusobí všude tam, kde se dostává politika do, kontaktu s kulturou.
Všimneme
si na pr. rozhlasu.
Jaké
niveau mají prednášky konané s vlivem politických stran
a jak vypadají prednášky
ostatní. Existuje strana, jejíž
sekretári
jsou proste postupne
komandováni
ku prednáškám do rozhlasu. Že to dopadne potom tak, že tajemník po celou dobu prednášky
ríká místo »molekule~<
»malé kule«, kdo se tomu muže divit? Anebo ta úroven
schuzí! Byl mi vYPravován tento prípad: Poslanec strany, jež má v programu provésti znovu pokrestanení
národa, jest na schuzi tázán, co jest to politika. Zhostí se
úkolu tím, že rekne: »Politika to je jako ženská za starých casu. ;Pro samé sukne nikdy neprijdete na to pravé!« Originál byl ješte šfavnatejší
a rekl to za ohlušujícího rehotu prítomných
stoupencu a - stoupenek. Jak
vypadá pak úroven duvernejších
jednání, když úroven
verejná vypadá takto?
Konec koncu není treba politickým machrum závidet.
Musí si nechat mnoho líbit, pres svou velikou moc. Kdy193
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Prítomnost..,
"

byste na pr. jenom vedeli, jaká individua si s mml smeJI
pri pive tykat, bylo by v{tm jich nakonec líto. Každá
slúva má líc a fub.
})r. Alfred F1lChs.
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o válce.

Zcmrel velký voják foch; jeho životním dílem byla válka.
Jak soudil tento muž o válce? Miloval ji, jako každý je puzen
milovati syé dílo? R. 1921, v dcn stého výrocí Napoleonova
úmrtí, promluvil foch velikou rec, ve které shrnul své názory o této veci a ktcrou zakoncil takto:
)}Zamenuje velikost zeme se svou vlastní velikostí, chtel
Napoleon rídit zbranemi osud nároc\ll. Jako kdyby štestí
národa mohlo povstati z vítezství, jako kdyby mohlo povsrat z obetí. které jsou prese vše bolestM! Jako kdyby
národ mohl žíti ze slávy místo z pní.ce! Jako kdyby poražení n:írodové, ranení ve své neodvislosti, nemohli povstati jcdnoho dne, aby ji zpet dobyli! Jako kdyby nemohli
postavit do pole armád~', které brzo budou silné poctem
a nepremožitelné dík žáru, jímž je rozplamenuje znásilnE:ué právo. Jako kdyby v civilisoVaném svete morálka
nell1usib na konec zvítezit nad mocí, která, at jakkoliv geni,í.lne, je zbudována jen z materiálu moci! ... Težce spocívá na všech táž povinnost: st:lvet zemi a službu jejímu
blahu - tomu druhu blaha, jehož si zeme preje - výše
než armádu a její vítezné vedení. To je zásada, která vždy
platí; vznešenejší než válka je mír. Nezaehranitelne zbloudí i ncjnadanejší clovek ... jestliže se uchýlí od morálních
zákonl! spolecnosti, které pozustávají z úcty pred individuem a z onech zásad svobody, rovnosti a bratrství, které
dohromady tvorí nejpodstatnejší obsah naší civilisace, ba
dokoncc celého krestanstvÍ.«
Nekterí naši malí civilisti budou zklamáni: z velkého vojáka
Foche se vykuklilo neco jako humanista. A civilistovi dru Borskému nebude poprána :lni obvyklá jeho útecha, aby po autoru
techto slov mohl zvolat: vy saucivilisto!
Po mnohých generálech mCtže do musea lidstva prijíti jako památka jen jejich
mec; po generálu Fochovi, nejslavnej;ím vojáku tohoto století,
mohou tam prijíti i jeho myšlenky. Bud mu vzdán dík za vítezství, kterým ubránil strední cvropu despocii, již si dnes
snad už ani neumíme predstavit; bud mu vzdán dík i za sluva,
kterými jako vojenská autorita podeprel rozumné snažení lidstva . .Jsme jen zveda vi, do jaké škatulk~' ted zaradí Poche naši
t. zv. biologictí fHosofové.
Studentstvo má nové \'edení -

a nle vic.

V Bratislave konalo se zacátkem Inesíce valné shromáždení
centrální studentské organisace zájmové, nebo jak studenti ríkají, odborové, Ústredního svazu ceskoslovenského studentstva, jež až do tohoto valného shromáždení byla vedena studenty z levého tál1ora, a nebyla chyba, když pravicové listy
ríkaly, že svaz vedou socialisté. Dnes už ovšem nevedou, protože po descti letech svazu poprvé byl predsedou zvolen
v Bratislave exponovaný agrárník a celnými funkcionári lidé
z národne demokratické
mladé generace, mimo nekolik levých, kterí zllstali z vlastní vitle spíše pro zachování pracovní
kontinuity. Ve Svazu, ac byl vždycky organisací nepolitickou,
už od jcho vzniku se pracovalo a zejména volilo docela otevrene politicky, stejne jako v jiných studentsk)fch spolcích, ve
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Všehrdu, vc Spolku filosofll a prírodovedcll, vc spolcích tech·
nických a vš;rde jinde. Vysokoškolská
gcnerace, pokud jest
politicky interesována, exponuje své lidi ve Svazu proto, že to
je dnes vlastne už jen jediné místo, kde se 11lI"'ŽC studcntstvo
ncjak verejne projevit. Ovšem chyba byla v tom, že až 113
malé výjimky pohlíželo se na Svaz ne jako n.l místo záDa~1I
politicky ideového, ale jen a jen mocens\({:ho.
Ale skoro nikdy nenapadlo studenty uvažovat o tOI1l,jak se
mocenské postavení jednotlivých skupin, pravých uebo leY}Ich.
projeví prakticky,
to jest, nikdy se nemyslilo, jakou tenuenci
Svaz svou práci rídí. Pri tom ustavicném zápascní o vedení
Svazu nikdy se neuplatúovaly argumenty. Nikdy se nekrilisokdyž byly oposice, byly jen osobní. Ti uavrhovali jedvalo.
noho, druzí jiného kandidáta. Ale nikdy se nešlo do boje s oposicní k r i t i k o u. Spocítali se lidé, reklo se - vyhrajem nebo
prohrajem, nebylo ani kritiky an debat. Socialisté svou práci
ve Svazu vitlJec nikdy nedelali socialisticky, s vyslovene levou
tendencí, a pravým ncnapadlo, že by mohli mimo pravé lidi,
prave organisované funkcionárc, uplatnit nekdy také pravicový
nápad, tím méne dokonce pravicovou myšlenku nebI) tendenci.
Ve Svazu se docela jasne projevila politick{' chudoba a slabost dnešní politické mládeže vubec. Když Spolek filosofii d
prírodoveclcll, ovládnutý komunisty, posílal vyloženc politické
projevy sympatií stávkujícím,
bylo to neco, co bylo skoro
samozrejmé. A správné konec koncCt, abstrahujcme-li od striktního znení stanov. Protože ti lidé ovládli spolek jako politická
skupina a také jako skupina s ním zacházeli. Když leví stu.
denti ovládli Svaz, dalo by se ocekávat, že budou v politickýeh
projevech sice reservovanejší, ale jiste by si každý myslil, že
aspon odborová politika Svazu bude nesena levou orientací.
A zatím - na valných shromáždeních je až do voleb shodaa
mír. Studenti delali veci tak, jak by je delal každý, ne dobre,
ne špatne a nebylo už dlcmho, mimo zahranicní práci (kdo pojede a kdo nepojedc do ciziny) nejaké pof'ádnejší debaty a
vllbec žádná taková, kde by se stretly dve protivné zásady,
Pravicáci
udelují levic:lkum už deset let absolutoria jednomyslne, ale pri nových volbách se s nimi ostre potýkají, protože - .. chtejí mít ve vedení lidi pravicove organisovaoé. Ale
nio víc. U.í dávno se ,'e studentstvu, uvnitr, nic nového ne.
dcje. Nemyslí se na veci, které kdysi byly hybnou silou mla.
dých hnutí, nikdo nechce nic vedet o nejakých programech,
To se delá, když se to vúbec deU, jako domácí práce, skoro
pilnosti, v politických
sdruženích jednotlivých stran.
V Bratislave tedy, po dlouhém umlouvlIní. zasáhly sekretJ'
i:íty politických strun. Ag;r<Írní studenti až do. ud postllpovali
s levicÍ. To ostatne nebylo nic divného, protože strední i I'j'
soká škola a casto i stejné sociální postavení je sblíŽilo.
Ag-rární studentské hnutí, po vystavení Švchlovy koleje náhle
znacne posílené. stalo se jaz)·ckem na \"Úze. A ted se ukázalo,
ie je jaksi neslušné. když agrární otco"é se drží kolem krku
s národní demokracií a s ostatní pr:lVicí. ally agr:írní synu\2
drželi kJckoli, treba i jen ve Svazu, socialistickou íronlu.
Agrárníci- prodávali podle rozkazu svou posici. M:ljí výhodné
postavení tech, kterí se mohou rozhodovat. Sli k národním delllokratum a fašistum, posílili je. dostali nejvíc. co mohl! uu<tat.
predsedu. Národní demokrati ovšem vedí, co pro ne agrárníci
udelali. A tak PO valném shrOllláždcni sc vyrojily clánky, že
n á rod n í studenti to vy hráli a že Svaz je v jejich rukou. Maií
skoro pravdu, ale jen skoro. Ncbot už tím, že psal .Národ
o techto vecech, porl1šil úmluvu., která se stala, že totiž nehu·
dou národní demokrati, i když zvítezili jako politická skupina.
delat ze svého vítezství politickou agitaci. Oni ji ovšem delají
a v "Národní politice" p. doktor Borský napsal úvodník »0 ná·
vratll studen tstva k nacionalismu ak starosti o clúbro národaa
státu«. Píše-Ii o Slavii a starých studentských bojích, za·
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PtftornnosG
• že cas jc jiný a zasáhl predevším
také silne
jež sc na neho dívá jako z mlhy docela noVolá-Ii pan Horský po novém nacionalismu,
pak
nalost tohoto nového sveta asi ncví, že nacioní politiky", "N:lrcda«, "frUlity" a co mp" to huné v našcm \'erejnénl živote, je-li ješte idcou,
\110 h~t projtramelll,
idcnlog;ií, zejména pro ty
ul1cllty, j"k pan Horský iíká, národnÍ. Vždyt je
n ~il1et. Oui ,lili jednou nemeli úuvodu kritisovat
t a 'lIlczlI1árcdne oricntov:lného",
oni vubec niJi \é stuucntstvu
jedinou myšlcnku, kkrá by byla
nacionální; i<1c('log;ic ,N,\rooní!Io studenta"
a "Ná• 'Mladéh" národa, a j)lJ..iobných periodických
Zl i n,írodnílll stUJC'1tl!!11 samým,
Oni s~ snaží
rau l,aZdi jluiit c];ý sckretariát:
aby proste
DI aci, kler~1 nemá se stranou nic spolecného, aby
a posílili nlo':enské púslavcní své strany v ratéto IIc'"inné organisace', že je politicky opano\k .. lak S'J tf) delá, je velmi dobre známo. Náratictí studcnti loni chtcii opanovat sbor studentk ch spolkl!. Poslali na sjezdy techto spolku furu
t r~1Il zaplatila strarl1 všechn:,' výlohy;
chlapci
II mlu\'Ílí, nedelali, pak odhlasovali
svorne s lea prohráli ,"olby. Prijeli demu a ostuda, že nác'~ si platí delegáty, aby dostali do rukou Svaz
organh:'('c zacala. Možná, že po vítezství v Bradne demokratictí sludenti zase zapeli - on to
ti A di \'lI h~ nebylo, protože
to nemltže každý
ký spolek z Cech udclat, aby si poslal za drahé
CI,

ta až do Bl'ati-Javy.

t iua pana doktora 130rského se nezmohla na
programové prohlášení, a co horšího, nezmuže
na program. Tohle nellí vítezství národního stuto jen jeden z krokll na zpolitisování,
lépe zestraZ kterého
žádné strane a žádné idei, ani té,
p n Borsk\', nevzejde žádný užitek, protože mavaz lIlusí pracovat, a práve ten materiál nanení-li to príliš lichotivé slovo pro národne dedence ve Svazu, nestojí za nic,
t

to jasne
ami také
kou svojí
ŽilO mít

cítí, jak je to slabé, co se proti nim
nemají dosti snahy, ahy se postavili
kV:ilitou, praci, nebo zápasem. Avšak
vctši duveru k jejich hledání a necilé p:lprikované konserve,
kterou ve stubre rcpresentují národní studenti
pana Bor-

FKZ.

A UMENí
osti

S Otali:at"enl Brezinou.

I.
Je to a!>inejak predurceno, že nekteré básme nebo nemilujeme, jako, nekteré ženy
nemilujeme. S jedním snad rozdílem: bást nkrát, jsou-li nám duševne príbuzni a
naši vlastní podstatu; loudíme na nich
ty; milujeme je, protože dúvají formu naem si však zcela jist, že nejvíce milujeme
ne príbuzné; jsou snad pohodlní' muži,

kterí pospíchají položit hlavu na rameno ženy jim pokud možno podobné; pravá erotika je však napetí mezi
dvema poly; nejvetší .lásky bývaji k ženám, které Zll.stávají nepríbuzné
a vzdálené.
Také Otakaru Brezinovi,
jako všem b{lsníkum, jsou
jedni duševne príbuzni a druzí nepríbuzni, a podle toho
vypadne jejich soud. Tcm prvním je láskou, zjevením a
mistrem nad mistry; ti druzí si o nem ríkají vetu, tak
castou v románech a dramatech:
já si vás hluboce vážím, ale milovati vás nemohu.
Nekrology nejsou ovšem vážná kritická práce, a z nekrologu o Brezinovi by se zdálo, že všichni pisatelé jsou
mu duševne príbuzní. Dovolte nekolik poznámek za druhou kategorii. Nevážiti si Breziny není možno; milovati
ho v;ak ci nemilovati - to je cást ctenárova
osudu. Lásk::t k tomu nebo onomu druhu básníku je nám sudickami vkládána již do kolébky.

Otakar Brezina byl clovek
tragicky
ranený
samotou. Nezáleží zde na duvodech této samoty. Ale byla
nejhlubším zdrojem jeho poesie. Jen ten, kdo to prožil,
mohl napsat tuto plastickou charakteristiku
osamoceni:
»ve své jáme vezí každý. v sousední nelze upadnout".
Nckdy se mi zdá, že Brezina mel horkj'r osud jako })apež:
nemel s,obe rovného. Neodpovídá
však povaze cloveka,
(kterému -- ani je-Ii z nejvyšších
exempláru
-- neni
dobre býti samotnému),
aby se spokojoval svou vlastní
jámou: vždy bude toužit upadnout do nekteré sousední.
Je-Ii básníkem, o})evuje nejdríve steny své jámy; nikdo
je snad neopevoval
s poesií tak mohutnou, jako Brezina
v »Tajemných
dálkách«:
Zeh bíl~' svetla v lampe mé duše jsi sláh,
že v agonii rudé krvácí do šera.
Pod zvlhlými klenbami dni jdu v myšlenkách
j;jk v kvílících melancholiích
vecera,
a na IOilChálll hodinám Velíké noci, hij[cím tmou,
32 s veží
ecného Mesta v kovových slzách se schví
j3k matutinum andelu v cekající duši mou
rJz hodiny mé poslední, angelus Tajemství.

Nebo:
Svuj h~ad jsem
ystavel na mracné v~'ši spádné,
šer vlhkých katakomb
se v jeho skály ozývá,
a v klenbách placících, kde žal a ticho vládne,
za živa zazdená má písetl nocí zpívá.

V té dobe zdá se býti smrt jediným únikem z osobní
jámy. Myšlenka na ni koncí dobrou polovinu básní z »Tajemn:'."ch dálek«; a v myšlence na ni není tenkrát hruza,
ale r.adeje: smrt jako vysvobození
ze samoty, spojení
s v -šlcerenstvem,
blažené vyváznutí
z principu individuality. která neposkytuje
radosti; smrt není nic jiného
než tolik: malá rícka vtece do more-a
sláva, že vtekla!
PravÝ ctenúr techto Brezinových
búsní. ten, jenž by jim
byl prinesl nejvíce porozumeni, zemrelo
nekolik desítiletí dríve, než byly napsány.
By] to otec evropského
pessimismu,
Schopenhaller.
I jsou »Tajemné dálky« jakoby básnickým prepisem oné kapitoly z Schopenhauerova díla, kleré má nadpis »Dber clie UnzersWrbarkeit
unsercs Wesens an sich«, a v níž se praví:
"Umírají-li
individua, padají zpet do klínu prírody -proto je jejich pád jen žert. Vidíme-li, jak život a smrt
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zavlSl na nejmenších
náhodách, jak zvíre a rostlina dnes
zacházejí i vznikají, narození a smrt se strídají v rychlé
zmene, tu musíme pripustit, že takové vznikání a zacházení nijak se nedotýká
korene vecí, n~'brž muže býti jen
relativní a vzdálcné, a vnitrní podstata vecí tím vznikáním'
a zacházením
není dotcena. nýbrž trvá nerušene dálc ...
To, co mizí, a to, co nastupuje na jeho místo, je totéž bytí,
jen hmota není táž; s podstatou
se prihodila jen malá
zmena, obnova formy. Péce, s níž hmyz pripravuje
bunku
nebo hnízdo, vloží do neho své vajícko a pak klidne zemre, rovná se zccla péci, s níž clovek vecer pripraví šaty
pro budoucí dcn a pak klidne jde pát; to by vubec nemohlo být, kdyby hmyz, který na podzim umírá, nebyl
svou pravou podstatou
práve tak totožný s tím hmyzem,
který na jare vylézá, jako je totožný clovek, který jde
spát, s tím, který potom vstane ... Jako príchodem
noci
zmizí svet, pri tom však ani na okamžik ncprestává
existovat, práve tak zdánlive zachází clovek a zvíre smrtí ...
Ujištení, že kocka, která si ted hraje na dvore, je ješte
táž, která tam pred tremi sty lety delala stejné skoky,
není tak bláznivé jako presvedcení.
iie dnešní kocka je
cele, naprosto a od základu docela jiná než ta pred tremi
sty lety ... Quld fuit? Quid est. Quid erit? Quod fui!' Nei d e 111. Proto
ten, koho
rozumejte:
s m i I e, nýbrž
život uspokojuje tak, jak jest, kdo k nemu "šÍm zpúsobem
ríká a n o, ten se mllže se vší duverou považovat
za vecného; stál by "pevnými,
morkovitými
kostmi na pevne
založené, trvalé zemi,« a nemusil by se niceho bát - ncbot on sám je vecná a všeobjímající
vule. která sama je
podstatou
sveta: tcdy bude viidy iiít.«

i

To byla první Brezinova
víra. Žijem-li vlastní život
jakoby v mdlobe (kolikrát se opakuje toto slovo u Breziny!) a v jáme, byly-li hranice naší osobní existence
(p r i n c i p i u min d i v d u a t i o n i s tomu ríká Schopenhauer) udelány príliš úzké, nepodarili-li jsme se v necem, proc se neosvoboditi
a nevplouti do vecného oceánu vesmírné
vule, kde budeme žíti jedním dechem se
vším ostatním a kde nebude samoty, n),brž jednota '?

i

Pocit samoty je jako liška za nadry spartského hocha.
Neverte, že by nekoho netrýznil. Všichni lidé jím stižení
chtejí se ho zbavit, a zkoušejí to na ruzný zpusob. Žijíce
ve vezení své povahy, rádi by vylámali mríže a žili tak
spontanne uprostred slunecního svctla, jako ostatní. Ponevadž se jim to nedarí, vzniká v nich pocit vlastní ménecennosti. Moderní psychologie ucí - a myslím, že hlubokým právem - že kdekoliv vznikne pocit ménecennosti. tam také hned vzniká snaha premoci jej" zastrít.
nahradit necím jin)'m, zbavit se ho. "Prekompensovat"
ríká moderní psychologie.
První recept Brezinuv.
jak
uniknouti ménecennosti
samoty, bylo smrtí splynouti s veškerenstvem.
Ale potom udelal životnejší záver.
jak)'
ostatne udelalo více lidí, kterí vyšli ze Schopenhauera:
je pravda. že smrtí má podstata by se spojila s podstatou veškerenstva;
ale což již nyní za živa, má podstata
není s tou podstatou
spojena?
Tehdy Brezina dospívcí
k svému živ.otnímu východisku
a k svému básnickému
posl,lní: ztotožnit se s lidstvem. cítit cizí radosti a žalosti
jako své, prekonati
takto meze své individuality.
»und
was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, in seinem Innem
selbst geniesscn.«
Osobní samota trvá; ale což vlastne
nežije v ostatních?
Nová kniha dostává nadejnejší titul:
»Svítání na západc«; paprsek sluncc ozáril jámu. Nikde
ncní tento vývoj videt tak jasnel jako v básni "Tys nešla« z té knihy. Zab)'val se tou básní v techto dnech
196

Otakar Pischer a prohlásil ji za konkrétní básen erotickou, ne symbolickou. V tom s ním souhlasím. Žena, kterou básník cekal, nešla:
"Príliš brzy jsem rozsvítil lampy a do \'áz natrhal kvítí.,.
Tys nešla ...
Cas vadl, ruže mé chradly, vína má horkla.
a sny, jež jsem ti naproti vyslal. se vrá tily teskny a ncmy,

Nešla a neprišla. Bylo-Ii by mohlo zmenit nejak Hrezinovu poesii, kdyby se byl dockal? Snad ano. Ale zbásnený a asi pravdivý
fakt je, že neprišla. V dobe »Tajemných dálek« by to bylo duvodem k jednomu žalmll
více. Nyní však básník má již svou útcchu: má podstata
je totožna s podstatou
všech, kterí milují; ac neprišla,
já štastne miluji; nebot hlas tvúj

i

"v noci všech svetu padá, kde polibku jásavá boure se srúží.
jež zažehá v krížení bleskli nescetné iiivoty príští.
Ver, my se to líbáme tisíci rctít, objetím tisícu paiiÍ,
ve vecnosti bolestné nehy. jež od veku do veku prýštíl«

Zde je jasn)' psychologický
zdroj Brezinovy
všelidské
a kosmické poesie: na dne jejím je o 'obní Íltecha. Nebylo-li políbení dvou Ílst, je aspoi'j líbání tisícu retú, jehož
jsem nejak mysticky úcasten; nespletou-Ii se v sebe ctyri
paže, deje se na celém svete objímání tisícu paží. Básník praví žene, jež neprišla:
»Ver, my se to libáme tisíci retu, objetím tisícu pažÍ«. Ale nebylo-liž básníkovi
více treba v to verit než té, která neprišla?
A zde zá·
roven naskytá se poprvé otázka, kterou si lidé té kategorie, o níž jsem mluvil na pocátku, kladou nad Brezinovou poesií dosti casto: není polibek dvou úst i básnicky
nekdy více než líbání tisícu retu? Obetí ctyr paží více
než objetí tisícu paží? A není nekdy clovek básnicky
vetší hodnota než celé lidstvo?
Cesta od tohoto místa obratu až k "Stavitelum chrámu« a "Rukám« je psychologicky
jasná. Je to jen prohloubení onoho pocitu totožnosti mezi jedincem a celkem.
Je-li cloveku zima. prihreje se na lidstvu:
.
»Na prahu bratrí usedal jsem. záhadný cizincc, podvecer.
a v dalekém šumení vod, a v písni vekít a zári cích sfér,
o práci zeme a svete, jenž v hlubinách lásky se prede 111110U
šeril,
k úteše bratrí jsem zpíval, šfasten z úsmevu jejich, a veri!..

Pravda je, že také
místo: jsem cástecka

k úteše vlastní.
kolobehu:

I3éÍsník našel své

"A ruce naše, zapjaté v magický retez rukou nescíslných,
chvejí se proudem bratrské
síly ...
, .. Nepretržité
vlny
bolesti, odvahy. šílenství. rozkoše, oslnení a lásky
probíhají nám telem. A v úderu vetru jejich, smysly zhasínajícím,
cítíme, jak retcz náš. zachycen rukama bytostí vyšších,
v nový retez se zapíná clo všech prostoru hvczdných
a objímá svety,«

Nietzsche radí, abychom nad každým umelcem dávali
pozor, tvo,rí-li z prcbytku
nebo chudoby. Jc tedy tento
Brezinuv
kosmický kolobeh a spojcní I1lmonu pdí v~'razem puvodního, prekvapujícího
bohatství duše, nebo je
náhradou za to, že proste uva lidé se nesetkali a nestiskli
si ruce? Je to lidstvo náhradou za - cloveka?
(Dokoncení.)

PHtomnost.,
Combray, letním bytem svého detství a normandskými
lilznemi Balbecem, navštevuje strídave Gilbertu Swannovou, salon Guermantu a salon Verdurinu, vezní svoji
dívku i\lbertinu, sleduje v této klausure, jako na klinice.
(\larcel Proust.)
príznaky lá<;ky, I.árli\·osti, omrzelosti a z'vyku, pozoruje
Cechúch c1inl~' clo\,ck. profesor I:-JPln.
a zapisuje s presností prí rodopisce promiskuitní hemi klec' \'e které se dal vytáhnout od své
žení kolem sebe a nechává pusobit cas, aby vrstvil, proke stropu. ;l nebyl tam nikde knoflík, ktesakoval, menil \' <;polecenské geol')gii. Záznamy práce
ahy liftík sjel zase dolLl. :.Ylu<.;el
cekat. až
ca.su (jako v)'ška vody) jsou tu smutecní oznámení,
O\'acka.Chtel se tak donutit, aby za žúd- svatební nzn:ímení a novorocní prání.
hodil od pr;'tce. Byltl to úplné fakirst"í,
Vyvíjí-li se ol)\'ykl), román v horizontální vlnovce,
jedine \ lakm,é kleci by se mil," ctenúr
po
prípade v elipse závodní dráhy. Proust je prurez
ti q S\'éli'kC,I.: t r a c C II é h o a r a I ('li Marcela I'rousLa. To je literatura sa- kmenem stromu, na kterém mužete pocítat kruhovité
bylo tI) dílo napsáno. a jen t1emocn~ roky; je to dýhování casu do kuželu.
U Prousta veci se nedejí, veci se stávají, Všechno
rzí precíst \'e s\'é hezbrannosti. S bezmezquktuuje.
plasmatické, nepretržité,
rozmnožující
se.
to díl" napsúno. Jen z bezuzuné lenosti
1 t. F.l \ nana I Prousta vynálezcem rozl~íká se, že za sedm let se v lidském organismu všechny
l>lll'ík obnoví. Z této nepozorovatelné, nenáhlé, postupcíst h}'ste ho mohli jen z flag-ebntství.
j ou t" ruh a líc též,e vlastnosti a napsal né obmeny, vitální souvislosti, bez ustání se odehrávající vnitrní prestavby vyvíjí svou prósu Proust. Jeho
a7.ky.Dostat se clo proustovského zacaH 1e dán í z t r 3. cen é h o c a s u je román biologili je poc11J1111e
beznadejné. jako když paclckého procesu. Ieskonale trpelive, se svítící pozorností
onech mluvku bez temperamentu, kterí
natácí zdlouhavou Tadu psychd-fysiologick)'ch
stavLl
hat sami sebe tri hodiny a potom si ]Jaa promítá je jako zpom::llen)r film jednoho já.
ne si s v;'tmi polH)vori1i. V oboru konProust znamená o nekolik nástroj LIa kvalit více v próosti. jako letopisy nervt"],znamená Proust
je šestého zemedílu .. \le pro ctenáre (k- se (jako kapitál i balast). 1lá psí cich, koštérskou chut,
'm qs\'azkm'ém rnl11ánu o já Proust
etymologick}" sluch pro odstíny slov, který mu rozezníhonclri; pokusil se uskutecnit tcn ší- vi dávné ozveny kraju a mravu (je vubec detektiv na
napsat yubec všechno, co prožil - - lépe atavismy, to je jeho konícek) a hybne výtvarný zrak,
vrst\'ilo v jednom cloveku od detství do který okamžite spojuje vzdálené podoby a prorokuje
valo a pretv;'lre!o jedno lidské vedomí,
z tvárí, postrehuje v tu chvíli nejen tu tvár, i tvárné
promeny, jimiž projde, jak~'m zpusobem bude stárnout
Jedna lidská pameL lIl' jako príbeh, jak
z napetí a stupií.ování, bez krácení, bez plet, no atd. Proust vidí barevne slova. Odhaduje jakýmsi nov~'m, lékarským smyslem celkovou disposici
dlejšího. Proste všechno: nepTetržite
u druhého cloveka, jeho nervové pocasí. Je nadán velh reakcích na \'šechny strany: v síti fostahu mei'i clovekem a prožívan) m; j,::.lko mi presným a citlivÝm smyslem astmatiku pro tlak,
fantasie. Ten cyklus je babylonská vež složení a 'vlhkost vzduchu, pro podl1ebí, pro atmosféru.
Tmpresionism. z kterého puvodne vyšel. je vedle Proulavina pameti,
~t,a detinství.
t I' a cen é h o c a s u bylo napsáno
Proust vnímú prosáJmutím. Proti impressi, jež Se
, nejen ze smrti tela, také z oc1umír{lllí
výrazem ustá1ila jednou pro vždy a zltstávala v estehrnuté predsta\'y, ze zmaru rozpomítické oblasti - proustovský
dojem má biologickou
ké netlll,ci smrt hlídala Marceh Prolit ho, co hylo. zachránit. co se dá, tím, vlastnost, schopnost v)'voje: obsahuje sVllj predpoklad
vzniku a své bucloucí tvárnosti. Proust vnímá v dojmo'v}'rchponravách a kuklích, s jejichž postupn~rmi fásemi,
peníze. Také peníze jsou cas. Hrdina
buctte si jisti, se ješte behem Z t r a cen é h o c a s u
c a s u je bohat~' a následkem toho
shledáte. Také impressionista chytal okamžik. U Prouu, nemusí vydelávat, nicím není, o nic sta, jako u Bergsona, není prítomnosti, prítomnost jest
trí k žádnému cechu ani klice, žádná
jen psychologická fikce asi jako hod v geometrii. Jest
, nic nezasahuje. Žije jen jako kuljen nepretržit~· tok z minulosti do hudoucnosti.
leV
zjev: jako diletant; jako amatér.
Podobne, jako dojem, rozšíril a obtížil Proust i psyzrcadlo necinnosti ve vyšším platonchologické poznání. To už není D;ostojevského hltl
zlrá a prozírá, osvobozuje myšlenky.
o dvou koncích, ale otácející se terc, raketové slunce.
ne mal)', otec ho dával budit hudbou
z kteréhu jiskry vystrelují na všechny strany. Proust
I 1arccl m1.I)·,poušteli mu pred usírozrušil zásadu o charakteristick)'ch rysech a typicnosti
iku, aby potešili nervosní díte, které
povahy.
Povahy jeho lidí opalisují v svetském kaleidobklopen a nesen, provázen do dospeskopu. V každou hodinu Ztraceného casu dostáváme
bickou a matkou a vernou služkou
1 život jako s nosítek, o pár deci- jiné já.
Na Proustove zpusobu psát je zlé, že metoda a úci• než ostatní lidé, Celé je to dílo ponek se nekryjí. Maximální úsilí minimálních výsledkLI.
jako hy hrdina nikdy nebyl šel pešky,
cyklus pod nebem jako oclrážen~'m Podrobnou obšírností speje ke kompletnímu jako k božskému: ale spisovatel i ctenári jsou toho mucedníky,
a isolo'wlIlého ticha, jako za dvojiproste je to utahá, Velká vec a težká nuda.
ního pokoje nebo telefonní budky.
'ho život:l \' óyetrí mezi Parí ží,
I
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Co se delo a deje v

ltutné Hore~

Dne 23. února t. r. zemrel v okresní nemocnici v Kutné liM\: sekundár tohoto ústavu MUDr. K. A. Cymbalov.
Nemocí, jež jej
zahubila, onemol,;nel také druhý nemocnicní
lékar dr. Kr{d, jenž se však uzdravuje. Hned
po smrti dra Cymbaluva
se mluvilo o vražde. Když padl motiv cerpající zprávy z ruského pltvodu dra Cymbalova
a zacalo se
skutecne pátrat, a když pátrání pr-ineslo v~'sledek: sklo, a když zasáhla výkonná spravedlnost,
ukázala
se na zemi a na nebi
zllamení,
jež zasluhují pozornosti.
Nebot
všecko vestí nejen mimorádnou událost z nc_'
dávné minulosti, o které snad ješte ncvíme.
Ale vestí i neco o dllešních dnech, které nejsou dobré a o budoucnosti.
která je z toho
pováž1ivá. Dnešní clánek je venován anamnese tohoto prípadu, klinického nejen ;:e stanoviska mrtvého a nemocného.
O úkazech
vyšetrování
príšte.

V

~kresní nem?cnici v ,Kutn.é ~[ore byla ~Ine 21., ú:'0Ia, t. r. o pul Jru~e ho dme odpo!edn 1 provadena
nevelka operace: ol11rzhna na noze Dacientove vvžadovala amputaci prsU'\, a oper,:lce b} ia urcena na" dobu
po obede lékart'L
Opero\'al vrch. primir nemocnicé MUDr. Boh. Voženílek. Dr. Voženílek, muž 36Iet~·, vystudoval y Praze
a v Bratislave, byl lékarem v jednom z nejvetších pražskS"ch sanatorií a když v Kutné Hore odešel loni do
v}"?lužby dosavadní primár MUDr. Jager, ucházel se
o Jeho místo. Po primári dru Jagrovi byl v nemocnici
~I~žebv~enejstarší. MUDr. Premysl T,'lrdy. Z dl'tvodt\
Je~ leZl s nad ~Imo rámec této úvahy (in dubiis ]Jro
rels), nenastoupl1 na místo primáre jmenovan)' lékar.
Dr. Tardy byl sice jmello\,[l11 primárem,
lec místo
Vrchního primflre bylo zadáno jinak.
Asistentem pri zmínené operaci uyl sekundár nelDlK
nice, :r..o1'UDr.Konstantin
Afanasovic C v m b a lov.
~,?r. CymlJ?,loy, ..J.(;let~'Jmel za sebo~l pohllL~t)-život vojaka a ell1lgrant.'t. Rusk)T preyrat jej, carova kapitána.
zavedl clo armády generála '\Vrangla. Štábní kapitán
()mbalov
prišel jako emigrant do Ceskoslovenska.
S~oro ctyricátník zacal studovat medicinu. Se stipendiem ,a s hladem to dotáhl na doktorát. A za pom(lci
chude vvdov)', která mu poskytla prístreší a v~'pnmoc
v dnbe, kdy mu bylo nejht'ire. O paní Chabínové zde
hude ješte ]-ec. Dr. Cymhalov byl u nemocných oblíben. )a,k~ lékar dovedl težit z okolnosti, která se jinc1y
vyklad~t. Jakt~. han~lical?: fysický vek pomerne vysok~'
pro za<:,atek ZlvotnJ prace. Dr. Cymhalov pracoval soukromne na. zdokonalování péce o nemocného po narI~ose, a projevoval vLlbec pro poslání lékare pochopení,
Jakého mllže naht jen clovek, jenž zná tíhu život~
~ ,vl~stního názoru. Tíhu a cen u života j a k k I íCIC
I h o, t a k v y s p e I é h o.
So~krome byl clr. Cymb,,]ov monarchista. Fylv pí~err:~1emstyku s velk~'m knížetem Nikolajem NikolaJeVlcem, a když tato hlava emigrace zemrela, navflzal
styky s generálem Kutepovem. Jeho názory na politiku
byly vyhraneny až k strohosti. Do kutnohorské nemocnice ?ri.šel jednou na návštevu m'edik ruský emigrant-soClahsta. Byl elrem Cymh,l1ovem prívetive pri198

jat a prov[lc1en po nemocnici. N ajedlll>l\ se hust tlsm;ll
a rekl: "("0 byste, palie doktore, ríkal, kc1yhychnnJse
setkali v Huskll?« Dr. Cymh~ll()v (bez rozmvšlenÍ a
tvrde): <Neríkal bych nic. Ohlédl hych se po ;lejbliz::;í
vetvi nebo háku a tam bych vis clal povcsit! r Dr. C)"1111:Hlov sám jednou prohlásil, že v prípadu iJíJé inier"ence v Rusku je plukoVníkem úderného pluku.
Ze soukromých zálib dra Cymbalova je uvésti, ze
lpel hodne na ruských zvycích. Mimo jiné také pri kúdé z mesícních návštev v Praze si kupoval \' iednolll
ruském obchode ruskou horcici, kterou si korenil jídla.
Dr. Cymbalov se jako sekundár {Jvšem stla \'ovill v nemocnici . .1 ídával ve své svetnici, kamž mu sluha Špulír
prinášel obed z nemocnicní kuchyne. Protc,že d()h~ljídla
nebyla pr3.videlná, zazvonil si obycejne dr. Cymbalo\"
na sluhu a vyckal pak jeho príchodu ve svetnici.
Vedecké poznatky a události z nemoCllice ~i dr.
Cymbalov peclive zapisoval do zvláštního zápisníku.

*

Pri operaci. o které byla rec, fungovala jako instrumentárka sestra Aegidie, z rádu S. Caroli Horomae!.
Služb:-l instrumentárky spocíV;l v tom, že podává ope·
rujícímu steriliso":tné nástroje a bere mu upotreheue
n{lstroje z ruky. On.1o S. Caroli 130r0maei je rád, jenž
mimo jiné dodává reholnice jako ošetrovatelk" clo ne·
mocnic. Stredisko této regule, ci alespon kl~šter, do
kterého tyto jeptišky patrí. je ve ~v)·carsku. Fili{dka
pro eSR je v 130hoSl1dove Teplic-Šanova. jJrec1stavené tohoto rúdu jsou v Chebu.
Do Kutné I-1ory prišly reholnice loni. po nastolení
nového vrchního primáre. Do té doby hyly v nemoc,
nici ošetrovatelky civilní. Tvrdilo se, že civilní ošetro·
vatelky 561y nemocnici mn(lho penez. S financníh"
st:1.l1oviska nelze poprít, že jeptišky jsou lacin~'m pracovním materiálem V prev;lžné vetšine prípadl! jsou
také nesmí me prac(wité a trpelivé. 2. ani prí pad" náboženské tolerance nejsou neznámv.
.
Po príchodu reholnice byla jeptlškami ousazena místa: instrumentárky
(Aegidie). vrchní kucharky (Emeranda) a vrchní ošetrovatelky
(m;'\.tka predstavená
Beata). Pak byly ješte ctyri ošetrm'atelky, tak zvané
sestry sálové.
LI

*

Moderní operace. pri které se pracuje s totální narkosou. vYŽ'tcluje krome operatéra, asistenta a instru
melltáre ješte jiné pomoci: narkotiséra. Inhalacní narkosa spocívá v tom. že se nemocnt?111udává vdechont
smes omamn.\'ch plyn Lt (obycejne ch loraether a pod.),
které "yvolají 1l l1'1rkotisovaného j)()SLU;lllejak.\·~i-druh
'veselosti. príjcmn.\'Ch snu. konecne ohit!zenÍ a naposled
hluboké bezved~lJ11í,za kterého l1CpraCl;iÍ sensitivní ani
motorické nervy, ,:lŽ na innervaci souV:isející s d\'cháním a obehem kr\"e. ~-emocn)' sestupuje tedy, ob~azne
]'eceno, v narko;;e jako númcsícník do údolí reky Lethe.
Tam dostává pít vody zapomenutí. Funkce nal:kotiséra
spocívá v tom, nedopustit, aby námesícník té vody vypil
mnoho nebo aby tam spadl a utopil se.
N arkol isér však musí dhát i toho, aby se nemocni
príliš brzo neprobudil. Probuzení z narkosv má za nil'
!-iledek procitnutí 1Jolesti, psychický i fysick}' nepokoja
podohné udhlosti. které težce ohrožují zebr operace,
Hloubka narkos)' se reguluje pridáváním ci ubíráním
omamného plynu clo smesi, kterou narkotisovan)' di·chá.
N arkotisér, - je jím obycejne lékar nebo velmi zimšená a osvedceni pomocná !-iíla - 111[~
pro stupen mr·

P-rttamno~
a pro st:l\' , \' nemž narkotisavanS'
je, rllzná krilet'r:l na ntmocném neustále pozaruje,
Z hlavukazatel li pro sta,v aperavanéha
je jehO' tep. ~T arT . tojí 11 hlavy nemocnéhO' a má možnast pazocinnost jeho srdce tím. že pridrží ruku k jeh()
listi. Tam, - na le"é i pravé strane, je pa tepera sice sh!>c, ale velmi zretelne registruje
každé
ní srdce, Každ)' ta muže na sabe zkusit.
nost srdecní, - krátce: tep se kontroluje
padle
o\'e mrirh hodin,
zmÍncné (;peraci fungaval jaka narkatisér
druh)'
dár nelllocnice kutnahorské,
l\lUDr. et Pharm.:l3gister

jednou
il. že

.lan Kr;l1.

za
nt"idÍ

operace
elr,
na hodinky,

Král

pro-

*

rujirí Hchni primár dr,
rúlmi do t,,;'tre a rekl:

13 u.

\' ožellílek se P' )dí\'al
"Pane
k()lego, 111:lle

dria~js je chr)n>1Jnérozšírení zornicek, Oko, jehož
ky JStlll chorohne rozšírené.
ncvidí prt'slJe, pn,akfl\'l' oko není s tf) prizpLlsabit se s"eteln\'m
pr!uk,)lí (. Tehledíc k jit )'111prícinám.)

*

rvní zúhac10n tohotO' záhadnéhO' dramatu, že chau zjevu u lékare, v y s k y tnu vší m u s e z ~
dr a !TI a t i c k)' c h a k a 1n a stí,
n e byl a
v ;[n a Jat r c n á p a z a r n a s t. Doktor
P9žádal pak o zpraštení ad poyinnasti
písemn\c11
2ád()sti bylo vrchním primárem vyhaveno,
r. d Ph. l\lg. Jan Král. Pražák, je mladSr lé\\':11 :t"istentem na chirurgické
klinice divisní
iet, v Praze. potom šel s cddíle.m našich delnjako lékar do J:lgoslavie a pak prišel do K utné
Od podzimu 1928 byl nekolikr;lt
'1 c1el~í dobu
Kutnou 11Ortl: ctyri t)rdll y byl na vojenském
í. li'i (.i·dny mel dovolenou.

i

llní ~(a\' <1oktQra Krále nehyl \' poslední clob?::
Kdykrtli\' ,"sak na delší dobu odejei z nemocnice.
. zdra\ í a potíže, vetšinou pll\'ocJem v žaludo po 'l(ljc/dll mizí valy.

*

k Inrtní operace onoho 21. tlllOra bylo na ca~e
n ll1ocnici, nebot byla visita. Visitu
pro"ádel
prim;tr .dr. '{",ženílek, a dr. Cymbalov ho podle
li proyadel w)'m oddelením. .\ ackoli v jindy
Tchním primárem i po jin)'Ch oddeleních.
umludn s ne\'Olností a šel do svého pokoje.
jej l1a;el po skoncené "isite dr. Král. - Dr.
lov ležcl oblecen na lužku a stežoval si na silné
živote a v briše. Dr. Cymbalov rekl, že pociilnl: d;IVtllí a že také zvracel.
dr. K rál mohl
t podohné príznaky z vlastního
chorobopisu.
lékarinl1 bylo špatne ,'1. zacal i prem~'šlet,
co
ní dohe poclezrelého snedli.
U nadncní orientace: 21. únor 1)\'1 ctvrtek. Z taha
• h· na 23. února pripadla sohota.
lékúi si t('dy uvedomili, že "e stredu vecer jedli
pozde \ercr pak že pili silnou tureckou
kávu.
rkh r;lllO kávu a housky. v poledne polévku,
aso s horricovou omáckou a neialá moucník.
príznaku žaludecních ,'1 podle jí'del~líha lístku
I. že v jídle asi nebude prícina nemoci, a rekli
Iml príliš mnoho kourili a vypili moc cerné,

I

kávy. 1\1ydriasis
draK rále zustala. 01.> je k t i vnej i rec e no: dr. Krá 1 po rád š pat ne v i deJ.
[( veceru ve ctvrtek se zdravotní
stav dra Cymbalova
zhoršil. Dr. Cvmbalav musel ulehnout, a v noci se mu
pritížilo.
Zesl~bovaly
ho bolestivé
prlljmy,
zvracení
neustá va 10.
V pátek ráno byl dr. Cymbalov težce nemocen. Strídave pozbýval
vcdomi,
dech a tep šel od extrému
k extrému.
Teprve odpoledne
se jeho stav panekud
zlepšil. Vecer v pátek ríkal sám, že "už je ta dobré«.
Je treba uznat. že lécit lékare je pro lékare nevdecné
pocínáni.
Nemacn)'
doktor pozoruje
sám sebe a své
príznaky a vyvozuje z nich diagnosu,
na niž je práve
t.ak l.~lrliv, jak jde-li o diagnosu
na jiném.
Dr. Cymbalov hyl v této své diagnose v pátek Yecer
s i tuž k u a pap í r
také "elice presn)', V y ž á dal
Zl
n a ]J s a I 11e c o n a pap í rek.
jej ž v I()Ž i !
111 e z
p r v 11 í a d r lt h~' P I á š ( , s v ~' (' h h od ne k.
V noci na sobotu bylo zase zle. Dr. Cymb,:],lov poz1.>~'val vedomí, na tele se mu v,vrážel studen~' pot, tep nepra"icle1n)' co do poctu i jakosti. K ránu se situace
zdála kritickou,
ale dr. Cymbalov
odmítl návrh elra
Krále. jenž jej ošetraVal, aby byl povolán vrchní primár dr. V aženílek.

i

i

Ráno prišel dr. Voženílek. Dr. Cvmbalov byl modr~'
v obliceji a byl v bezvedomí.
Dr. Voženílek se pokusil
dát mu intravenosní
injekci. Zatím však nastah
u nemocného
ztrnulost
svah"!, takže se zamÝšlená injekce
nedala už pravést. Dána tedy injekce prímo dO' srdce.
ncinek byl patrný ihned, ale netrval dlouhO'. Druhá injekce byla bezv)'s!edná
a o piH desáté v sobotu dopoledne dr. Cymbalov pred ocima lékaru skonal.
J.:1k a na co byl dr. Cymbalov ošetrován.
nedalo se
dodatecne
zjistit. Takovét,)
zjištení
a zjištování
je
vždycky subjektivní.
Na úmrtním
lístktt, jenž byl poslán ahvodnÍmu
lékari k podpisu, stálo: otrava neznámým jedem.
Smrt selmndáre
pripadla
na V'!1110l1 anglickou
sohotu Hchního
primáre.
Procež \Tchní prim;'tr adejel
do Prahy, kde takovétO' weekenuy trá"íva1.
Primir
clI'. Tardy, jenž prišel o ptl1 jedenácté
z lékarské pachthky
mestem do nemocnice,
dal o smrti
dra Cymhalova
ihned telefonovat
státnímu
zastupitelství. Protože
náhlá ci nevysvetlitelná
úmrtí je treha
hlásit.

*

Už v paledne z<lcaly mestem proskakovat
zprávy,
že dr. Cymhalov nezemrel prirl)zenou
smrtí ani náhodn:\'m neštestím.
Tvrdila
se obecne, že hyl zavražden.
Odpaledne
poVolal vedol1cÍ státní zástupce. jenž se
u obeda dozvcdel o techtO' pavestech,
k sobe do úradn
cetnictvo
a konferoval
s nimi a tomto prípadu.
Pak
hyla narízena
soudní pitv,a.

*

Pitevní
protokal,
opatren~' ctyrmi lékarskými
podpisy, je poucná cetba, V konkrétním
prípade se zjištují
urcité zmeny parenchymat.ósní,
které však nest'1cí samy
o sobe k zjištení príciny smrti. Zmena na srdci je odvozena z anamnese:
prekonaná
horecnatá
nemoc.
Lékari obdukci provádející
se poz,:lstavi!i nad krevními podlitinkami.
jimiž jsou pasety vnitrní steny žaludku, ten k é h o i t lu sté h o s tre v a, hla vJ) í c h tep
e n a s r d c e.
Toto zjištcní
považováno
pr;lvem za cholležité, byl
199

•
závery z neho vyvozené
n<:llbstojí: protokol
poznamenává, že »jde asi o smrt z otravy ::u·senem,<.
Je treba vedet, že sklovitá odrLlda arsenu. jejíž zlulllky byly primíseny
potrave,
skutecne
se jakohy zabodává do sten žaludku a PlI:;obí m,:tkroskopické
(pouh~'m
okem zjistitelné)
podlitinky,
Je však vylouceno, aby se
tyto zlomky ar.sellll dostaly až do tepen a clo srdce.
Je to 'casovc vylouceno,
neboL zatím arsen \' žaludku
resorbovaný
musel už dávno vyvolat smrt. I\ putován i
arsenových
zlomldl v tele je prece podmíneno
životem
orgal11smu.
Jako positivní
príspevek
k historii smrti clra Cymbalova prinesb
tedy pitva dvojí:
Š I o o s m rtn
i k o I i v p;: i r o z e n o II.
Byly
zjišteny
insulty
v zažívacím
s o u s t a v e k r ev n í 11 o o b c h u,
t r akt u

i

*

Po smrti dra Cymbalova
shroutil ~e i dr. Král, jenž
svého kole!2'u o~etroval. V necleli. 24. února byl sta v
dra Krále kritick~T. r \l neho se objevovala cyanosa, pricházely mdloby a hezvedomí. a dostavovaly
se sluchové
halucinace.
Dr. Král se však zotavil. Ošetrovala
jej
žena ruského emigTanta, protože dr. Kr~tl odmítal prítomnost jeptišek ve své svetnici.
Príznaky
nemoci obou lékaru byly stejné. Znova se
hledalo, jaká mohla h~i:j prícina chorob, '1 zacalo se
uvažovat o otr:lVc z masa. Otravy z masa mohou b~·t
ruzného
druhu.
Zde se soudilo
na bot u I i s 11111 S,
což je otrava vznikající
tím, že se do organismu
lillského dostanou
produkty
urcit}'ch bakterií.
Bakterie
tohoto drnhu pak se vyskytují
ve zkaženém mase. Podezrení padlo na párky. které oba lékari ve stredu byli
jedli. Okolnost. :í.e jiní lidé v nemocnici jedli z dodávky párkLl, nepadala
a nepadá skutecne
v úvahu jako
vylucující
okolnost. Ba ani skutecnost.
že z téhož PÚfku, jejž jedl dr. Cymbalo\'. jec1la i jiná osoba. a že i dr.
Král se náhodou doslova rozdelilo
púrek s tretí osobou, nerHusí vylucl)vat
možnost,
že otraV,:L pocházela
z_ tohoto p[lrku, Párky, jak známo, jsou plneny ~ekaným mast'l1l. a stací. když jedno vlákno pochúzí ze zka-,
ženého masa. Botulismlls
je nemoc projevující
se rllznými príznaky.
Protože tedy bylo< podezrení jak z otrav~' z masa tak
i z otravy arsenem, byl pite-vní materiál rozdelen a postoupen:
bakteriologickému
ústavu
prof. dra ITon la
v Praze a chemickému
ústavu ioxikologa
prof. clra
Š v a g r a (pražsk[l ceská technika,
Bakteriologick~'
rozhor
hyl ne~ati\'n í. Pit e v n í I1l a t '= r i !l I a v \ m e t \' d r a K r [llen e o b s a ho'
a I y h a k t e r i í' h () l 11'I í n o y ~' c h,

jinde zapomenuto
na maléry s lidskou krví a s anistrychninov)'mi
žábami.
které putrestaly
jednotlivce,
kterí ad majorem suam gloriam chteli nahražovati
'vedomosti titulem.
Profesor
Svagr yyloucil z materiálu
morfium, ko(ein, kafr a mangan. Z chorobopisu
dra Cymhalova bylo
7.rejmo, že dr. Cymbalov
byl lécen injekcemi morfipv~'mi, kofeinovými
a kafrov,\'mi,
Uangan byl ye velmi
nepatrném
množství
zastoupen
\' žaludku a prilehlém
strevu. Zde je treba nález manganu
uvést jen na ukázku, jak peclive a bez predsudkll
byl rozbor prováden.
Teprve potom se svedeckými v~'povedmi zjistilo, že dr.
Cymbalov
si dal vyplachovat
žaludek
roztokem
kali
hypermanganici.
Zjištené jedy byly v množství odpovídajícím medik'lci
Prítomnost
jin~Tch jedli zjištena nebyla.
S k I o,

Takovúto
byla situace mezi 2J, únorem a 17, breznem. Dne [8. brezna proskocila zpráva, že ve vnitrnostech dra Cymhalova a ve v~'metech dra K rále bylo nalezeno mleté sklo. Zpráva ta byla pravdivá. Den ze dne
prib~ivalo nov)'ch nálezL! a dnes lze ríci. že ohdukcní
materiál
je sklem prímo zamoren.
Sklo bylo nalezeno
v obsahu a stenách žaludku, v tenkém i tlustém strevu,
v tepnách, v srdci (steny i krev). v mocovém mech)'ri
i v moci,
Tento
such~' v~'pocet representuje
vedeckou
práci
dokonalého
chemika, jenž venoval této analyse skoro
dvacet dní o 12 až r4 pracovních
hodinách. Toxikolog
erudice a zkušeností profe 'ora Švagra je si vedom hranice sv~'ch znalostí a obmezil se na konstato"ání
fakta.
jehož posouzen í spac1;'t do jeho oboru. V ~'znam jeho zjištení. spocíVá v tom, že je to vítczství skutecné vedecké
práce, která neprorokuje,
nesoudí. ale hledá pravdu.
Nedorozumení,
jež vzniklo v tomto prípade mezi zji~te110U pravdou a mezi názorem ctenárstva,
jež ji prijímalo z tisku. IZé pomerne snadno vysvetlit. Pod pojel11
"ctenárll"
lze shrnout
i lékare.
kterí
se ujali slova
v ochotn)Tch listech, lékarlt. kterí jsou méne než laiky,
když se dopouštejí
-nezvyklosti,
odsuzované
všemi
lékars~'mi
škohmi.
totiž:
di,qgnoskO'vání
na dálku,
:'\ niž vidí precl sebou pri pad.
Ctenár si pod slovem sklo predstavuje
rozbitou láhev
ne! sodovk).
nebo materiál.
jak vypadá,
když nekdo
omylem šlápne n:l sklícko od hodin. Takové sklo v píte"ní m materi~tlu nalezeno
nebylo. Vezmete
si cem)'
papír a propíchnete
jej opatrne jehlotJ. Pak jej položte
na bíl)' papír. Tecicku. kterou uvidíte prostým okem,
jak svítí na cerném p()li. - to jest asi velknst skelnéhrj
prachu. n nejž zde jde,
C h e IlJ c k;l z k o 11 Š k a.
Jsou tam ov;el11 i "etší kousícky skla, Ty jsou získáVzhledem k tomu. že pit\'a nezjistila organickou
prí11)' z v)'metu, Tyto úlomky skla jsou nicí
malé hlavicky
í'Úcinu smrti a že bakteriologick)'
rozhor odpn"edel
kovovéhn ~pendlíku, Okolnost.
že ve vnitrnostech.
--porne na otázku, zda elr. Cymualov zemrel na infekcní
mimo zažívací trakt - jsou cástice skla nejmenší a ye
nemoc, zbývala jako poslední
instance
zkrmška chev~Tmetech.tec1~' na ceste \'y]oucení z tela prirozenou
mick}'m rozhorem
pitevního
materiálu.
cestou - kuusky \'e1ké jJot\TZIlje názor: že vetší cástky
~Vlateriúl z obdukce byl poslán z Kutné
I! ury <1-> skla. o nichž se " rozpra \'ách mluví, skutecnc vycházejí
Prahy a dostal se po šestidenním
bloudení
konecnc.
z tela. Mikroskopické
cftstice \'šak tvorí nebezpecí: prekam patril: totiž do ústavu profesor,~ dra Emila Švacházejí clo kn'e 1. mechan icky vraždí.
gra, toxikolog:t
Ceského vysokého
ucení technic1<ého,
Ve slove a pojmu 111ech a nic k y je klíc k celé zá. Znamená casovou úspO'ru vedet, že dr. Švagr je jedjn~T
hade. Definice jedu, jež by odpovídala požadavkllm lohabilitovaný
cs. toxikolog. KdO' to ví, neplete se do magiky, dosucJ neexistuje.
Prakticky
vzato se mMe ríct,
licherných SpOrl!, které pO'rád a pokoutne hují o tom.
že jed je látka. její ž pomerne nepatrné množství pltsóbí
kdo má chemické rozbory prm'údet.
7:<1;\
se. I.e bylo
('he111i('k~'1l1
pochoclem
v tcle
smrt
in

i

i
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PHtomnosL
rava nenastúY;t ani po požití jedu, nejed do pmstredí, \'e kterém muže chemiadí jecl \ žaludJ,.1t nešk,)dí. Prijde-li
'u• ne\ }\'ol;t otr,1\"tI.
kterú za obycein~"Ch okolností chemicky
J. "ími:' ze i'.kll~enosti.
že ye skl(~n;-:n\'c11
možnu chovat soustredené
kyseliny, které
tnou I[ttku rozruši,!y. Sklo se nerOzlwuští
vode ani \' jiných kyselinách. Žár, jak~
Iidsktm organismu nevyskytuje.
jrno, že po
požití skla nelze mluvit
Zámena s otra'vou
vznikla jen tím. že
byla vpravena do tela obeti ústy. Kriekneme i nejlepším úmyslem), že »je neo otra"e sklem . má pravdu,
Tvrdí-li
dra Cymbalova nemohla h~,t zavinena
k, jako by elokazm'al, že nelze nekoho zame-Ii ho z revol verlt clo úst. Protože žeikoho otr{tvit.
o ti zde j ci e () s ITl]"t, z a v i Il e n o ti
~ m p u s o b e J1 í J)J C z í c h tel e s.
itne. jak Zh(llthne musí pusobit zlomky
d05tanou ze zažívacího traktu do krevtre1Ja myslet na spousty, které takovéto
pu 'ohit v srdci,
ují jen na \'Ii\'y, pro než jsou UZPltSO"
fV je zarízen na reakci
svetelnou.
Lec
do do oka. vielí za ciré tmy jiskry elokonanejkrúsnejším bengálu. Reaguje tedy ocní
vctlo. ale i na mechanické dráždení,
.Je
o 7. lidí, kterí udsuzují, neznajíce podklad
tpodt\'á do naucného slo\'níku pod heslo:
uátní podr[lželení. ~aše1 hy tam leccos,
ri. o~etruiící dra C,mhaloY:l a c1ra Krúli hlan1. .
,
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cekm organismu
dra Cymha\'~llIetech dra Krále .. \ \ tOJll
lé z;'lhady:
Cymbalo\' byl podit'
ubíjen soustavne a po dobu asi peti
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Rozsáhlé c1isput'3.ce o skle jsou zatím predca'iné. Chemick~' ústav zjistil sklo, jako jedinou cizí látku, kter[t
hyla v organismu,
ac do nej nepatrí.
Najde-li vyšetrující
soudce, že dr. Cymbalov hyl na
príklad zavražden
tím, že mu nekdQ vrazil jehlu do
mozku nebo do srdce. nezmenší se tím hodnota vedeckého posudku o "kle. Nehot cesty mohou b5'ti rozlicné.
O tom, co se za vyšetrování
našlo, kdy se to našlo a C')
se nenašlo, bude ješte rec, I o \'yšetrování
samém,

Otto Rád!:

, této historii také psalo o tom, že •jed. m VI rozbor pmvi,c1et lékar a ne che() dogma nepatrí do kapitoly osobní,
v, lze na ne oelpm'edet
dvojínl ZpLIS0li i lékari pite\'nÍ mqteriál v ltlce a prea druhé: kdo se oel ocit~Th svcelklt c!oj materiál hvl \ K utne fT ore »ukláditn
pripravován ~ uzná, že z tak()\'é smesi
o tredky, které m;t po ruce. dostat nic.
vO'ti a ránu elf) ~tavovského
sebe\'t-vedeck~' v~·,·leelek. ::\e 'mÍ se ;rapomízkouman\ \' chemickém ústavu. ne v iI h o () I~n e. Že byl p{t1en t( ,Jiko kapro"án \'e vodní lúzni a zpracO\'ávún
j ou sicl' úmorné a zdlouhavé, Ueré
jedna reakce ne\'ezme možnost zkusili
í jinou. Jen tak hylo lze vylol1cit skt(l
dané dosud chemick~'mi, fysikitlními
tno trni. které sklo vyznacují, oznacuji
bných látek. .\ teprve když bylo skln
t vk~ skla chemicky zkoumány a roz-

n

dlJhy zdr1.\'í spadaly do doby jeho pobytu mimo h. utnnu
Horu.
Ostatne není putoV[lIlí cizích teles v organismu
niCÍm vede neZnáll1'\-111: minul\' me 'íc bvl ve Vídni zatcen
pro vraždu clO\·á, o nem~ bylo zj(šteno. že se pred
léty \' sebevražedném
úmyslu strelil do hlavy . .Jelikol.
mel na krku bouli, llyl ]"oentgenován.
Ukázalo se. že
kulka, která tenkrút nem.nhla by ti z hlavy vylíata, ))tlt()\'ala ,1. dostala se
clo sY:1.lstva krku. skoro až ke klíz~ní kosti, ~ež lt}to putování mimo obeh krevní predpokládá \' kutnohorském
pripadu perforovánÍ
sten zažívacího traktu, a o tOl1l se snad ješte lékari vyj[tdrí.
ález, ucinen)- v chemickém
úta\'Ll Ceské techniky
v Praze, je skutecne unikátní a má mimo jil1l~ i internevedeckou cenu novou okolností:
byl \'ypracován
dvcma soudními
znalci-odborníky.
.\sistentelll
prof. dm
Švagra je Inžen~'r chemie a :\Iagister
r)harlllaciae
I~m)'
:Laubová-Kinsló.
1n%. Lauh(1\'{l-!,insk{l
je pr\'Ou ženpu
v Ceskoslovensku,
kterú byla jmenoúna
prí"e7.n.\·J1l
soudním
znalcem
z onoru chemie.
r bllde se dobré
zd{l1lí \T kutnohorské
veci lišiti ml jil1~rch dohr~'cb zdání
tím. že je pracováno
dvema znalci a nejen jedním,
kdežto jindy se druh~' znalec ohmezuje na pouhé podepsání.

Ik

n mohla nastat smrt. \' tom mají cteDr. I,ritl hyluhíjel1 stejnc. Strída\·é
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Nikdo ješte neprošel celou Hukurešt í. Pro obyvatele
jednoho konce jsou koncin:' ležící \' protilehl~11l smeru
~raj~n~mi znám~'mi jen z pohádek a n'\zn~;cb zprúv \'t:cerntkt1'.
Tri bulváry, které se križují.
l\'orí jádro .. \sfaltu'·
vané jízdní dráhy, stromoradí,
\'c1iké domy, ce10dellPí
ruch, krik aut nejluxusnejších
znacek, všechny kavárny, bary, kasina, kinematograf:',
di\'adla, velkoobchod),
órící
vS'kladní ski'-íne, celé bohatst\:
a zitliln v prepychu, které ciní v~'chodní metropoli
pro celon zemi
stejne vytouženou
a stejné nenávidenou.
Calea Victoriei, nejži"cjší
trída, hodiny ranního ruchu. drožkár vjíždející
ze sousední
ulicky vám vrazí
voj své káry do oken auta, sklO' rincí, c1ržkár rve, šofér
kleje a vyhrožuje.
proud se pomalu sune kupredu, tatu
ruzmarn;l hlavní trída st[lvá se úzkou na ctvri metn,
takže \' pra\'élll sk'\'a smyslu není JllOZIIO se hnm;ti
s místa,
.Je po d\'an;lnt
h()din~. studellLi, díd<}'. prod;:lYacky
z obchocllt, úrellnici ze zil\'udlt a bank, korso, cigarety,
nec.ínnost. smích. flirty a kvetiny, rozkošná
t(,m;'lI1skú
lehkomyslnost,
úšnivé
úsilí po lesklém vnejším zdání,
lehotlck~' tanec po životním
povrchu. Pred kaúrn0u
C'apsa (kapš:t) stojí óely podepreni,
Iell<tljíce \ rade,
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PtftornnosL
zvlištní s(>kta nch) hn)Th a vytrvalých
elegámOI vtipklljí cích a ~losujících.
Projíždíte
bud' taksamctrem
nebo povozem, obojí je
levné, všude jste odkáúni
na povoz. V tomto meste,
které krome trí ulic skládá se celé ze spleti nerovn:}'ch
ulicek, s1(de mezi zahrádkami,
stále mezi zdmi vilek a
l11a!ick~'ch domlel"t, bud' .jeunodllše hol~-ch, stojících bokem do ulicC'. neho plných titerných
parád, arkHku
a
vížels:, secesních, brzy a la Nurenberg,
brzy Stil Carlshad, brzy jako horská salaš, jako rumunská
selská chalu)1;:[, zase s korint:;k~"mi sloupy, všechno
meštácké, malicherné, ásadne
nf'vkusné.
stále jiné a vecne stejné.
'v tomto meste bez konce, které pro neslwsitelná
letní
parna hylo nuceno staveti své domy v zahradním
stylu
a v širok~'Ch distancích
s pudorysem
z[dladného lahvrintll, s j isíci jmény ulic, kterÝ'ch nikdo nezná, kter~·éh
nikdy nikdo nena jde, v nichž se ješte žúun.\· domurouec
neorientoval
- krome jednoho.
To je hiržar. drožk~ll·. Se sv~'m povozem 111u'3eúlníh,)
tvaru a barvy, kter:1 již zmizela pod odreninami,
pluje
klidne tímto mestem, veden jak)lmsi bož"k)'m instini,schonnost.
Netem a \' dtl\'ere ve <;',011 kolumbovskou
kuy skutecne dojede do té trídy a pred to Císlo, které
jste mu dal n'lpsané na papírku, jindy se tocí, vrací.
vyptáV[I, slíllí. ale 'vždycky hubuje, kricí. huláká, mlátí
hubeiíoui':kého
koníka, a nikdy není tento InUŽ v modrém tmavém hurnusu a s beranicí spokojen s tím. co
z.aplatite. Rekne-li vám ,iedno;'l ')muku inesk«, to je
"dekujl!", bud'te jisti, že jste se šestinásobne
prt:'dali ..
Tri križující se bulváry, na jejichž prusecících
se pocín:l mondénní
V)'Chodní Paríž,
a nekde tri hodin)'
dále odtlld vlece se "mahala (I, periferie,
11 bohá
a hladová špína. strašné
zouhlství
bídy, mizerné,
slátané
chatrce. kde se toulají vychrtl í psi bez pfma, uprostred
ulice chrochtá
vepr a v mncálu louže
se rozkládá
zdechl~' kuií. Tam se koncí severozápadní
Carihrad.
Pop

r v n ích

i

vol

bác

h.

Pred váncccmi
po vánocích
áril
hle kdo s\'eZUl1
nad~ením. 1'utkal jsem lvJadary, a J\hdari
triumfovali,
Sf' Sas)'. ,1 Sasové
:d.rili,
mluvil jsem v Sedmihrac1sku
potkal jsem první wámé
RUJ11uny v Bukurešti.
a
všichni omládli spokojeností.
Stala se veliká vec. byl.'
provedeny
první w{)b')c1né volby v zemi, lJez nátlé~kll
a dirigování
cetníkt'L první
nefalšnYailé
a bezpecne
spravedlivé.
opravdu
demokratické
volby.
Až do tohoto roku b)'valo falšovflní
\'oleb principem. Letníci, policie a vojsko dirigonli
tyto nunévry.
\T Brašove, j:lk mi vyprávcl
sedmihradsk~'
inžen)T. volilo se pr\' dríve takto:
každ)' z _TemcL' a "!\lad'artl,
kter)' šel k urne, byl zastaven
voj flky a od veden stra ..
nou ke své skupine, která byla kolkolem
obklopena.
puškami, takže se nikdo po celý den nesmel pohr;outi
s místa, Tato pozornost k menšinám dála se ovšem pnc1
záminkou
osobní ochrany clenu menšiny, aby jim nebylo snad pri možll}'ch nepokojích
ublíženo. K dyž byly
odpoledne volhy skonceny. byli teprve propušteni,
,'lniž
se ,iedin)' z nich dostal k osudí.
Jak se hlas:' secítaly. \'í hl1h. Jisto ,ie. že vI:!dní str;],na mí'vala vžclvcky clevaclesátiprocentní
\ etšiml, at už
se dostala k veslu kterákoliv
politická skupina. Když
se roku dvacátého še'3tého sta I 111inistersk~'m predsedoll
generál A ve l' e s c u, proslulý' za svctové války sv:;'m
strategick~'m
v~'letem pres Dunaj, pres nejž plul s osmi
,"egimenty :l pres ne,iž se () mesíc pozdeji vracel zrátky
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s jedin)'m, - hyly vypsány nové volhy. Ze 387 mand;ltii
dostal jich generál
3So pro své lidi. Slavn~ vetšina
veliké strany, l<ter[1 vyrostla
z nicehož nic pres jednu
noc.
Jenže rok na to vrátili se k vláde Jiber~lÍové. -\ z nov)'ch voleb roku dvacátého sedmého vyšli nyní Iiberú-1
lové s 3.10 mandát:\" a Averescu
ncdostal ani jediný.
I.:ato táhlo se ,iešte leta na sto procesLI proti aVE'reskallským poslanetml z minulého roku pro prebrané zálohy
na gáže, s nimiž se VŠ,''!k stát již nikdy neshledal.
Této akrobacii
nad \'olebními
ull1ami mohl se odvážit uciniti konec jedin)' muž.

i

:V[ n

i s t e r s k)'

p r t' ci sed

a.

Jmenuje sc dr. Julius 1\1 a n i u.
Asi petapadesátník.
advokát. jeden z nejevrupštejších
lidí v Rumunsku.
Již kdysi v uhcrskél11 parlamentu
b~'val predsedou
rumunské
frakce. a pres sVllj mlad~'
vek lTlluvíval S[llTlza všechny tri minority, z,~ Rumuny,
Chorvaty
a Slovák)', v jejichž vedení se tehdy strídal
Hlinka '3 J uri~()u. Opravdov)'
muž a ryzí osobnost.
-1)0 válce, v novém
státe. vedl po desetiletí
boj proti
li uphtncní zásad demokracie
duchu starého Rumunska
a e\Topsk)Th
ideí.
Je vLlucem strany "Caranisttl«,
Národní
selské strany. l<ter[1 vznikla spojením
dvou politick~'ch
smerú,
Sedmihradské
národní stra.ny a Rumunské
strany selské. Jedine tato veliJó strana, spoléhajíc na svou bet.pecnou sílu a pocetnost, a na všeobecné presycení bra·
diktatury,
mohla se odvá·
tianovské,
t. zv. )'liberální
žiti vypsati svobodné a spravedlivé
volby. A tate mladá strana, kter[1 nezvykh
dosud pokl[ldati tolik a tolik
ministersk~'cb
a jin)'ch kresel za svou oprávnenou
do·
ménu a u níž dosud zájem státu stojí nad ó~melll
stran)', je rlnes nejlepší vládnu, již si zeme n!\lže práti.
Poslední
7.mena vlády není jen v~'menou premién
znamená tak dalekosáhlou
novou orientaci,
ze I'yla 1l'lzvána })revolucí shora«. Predstavuje
v rumunské politice silné l're\'ážení
vlivlt úpadních
nad v)'Chodnín~;
Znamen(l upL1tncní myšlenek nov)Tch osobností. dosud
odsouzcn.\·ch k oposici. Dríve nejednou
uplatnovaly 3t
v politickém l-iv()tl~ pov;1hy levantincll.
príliš casto Zlil'
toži'íovah
se politika s obchody podivného.
I~(, Pl~ll'C
kalého rázu. vnitrní pomery upadaly do st<1V11,l<ter~'
,ievil cím dále tím vetší príbuznost
se ZVYky balkánsk)'mi a asijsk~'mi. Státní organisl11u,> shora až dolu
prostí..l[x1\'ab strašná korupce.
. Jo\'á vláda znamell~l dlchranu
z t(1llOtO ~"stél1lu a
její motto »Zákonitost,
]>Gctivost a spravedln~:;t·,
není
jen všeohecn~'m heslem, n)'brž predstavuje
v dnešním
Run~unsku
konkrétní
politick)' program.
Toto demc,
kratické vítezství
na úklade
všeobecn)'ch
a poctiví'c1\
voleb je
radostn)TI11 faktem pro politiku evropskou,
kde se pomalu již ani bez ostychu vyslovoval
názor,
že k ozdravení
urcit)'ch vnitrních,
chronicky
se zhoršujících
neporádkJ'í.
vede jediná
cesta
hezohlednou
ciikt'ltu rou.
A to zmmcn(l i nejtežší odpovednost
1\Ianiovy vlády.
«

i

.\ncien

régime.

Nej\'cLí
dluh zanechala star[1 vláda v Il~\'yrešení li·
nancrií otázky státu. Její opatrení
zllst[lvala
~tejne
krátkozrakú
j8.ko provisorní.
Doslovné prov~lclení hesla "Pri noj insÍne" (enšine), t. j. sknc nás samotny,
yeclln k prímé persekuci
cizího J'apit:t1u a k nernzum-

PHtornnost..,
totiž ztlstati prázdné. Vyhílená
cást musila h~,ti podle
korisfor;lIlí v;ech financních
zdrojI"!, které
], po ruce.
predpisu
ocl pana red:lktora
vyplnena jin~'m, vhodnejším t.ekstem. Dohr" ctenár, t.r<:,húe o eksistenc; censmy
DU dm'cdl tu pr,1.covati bezohledne
i úkerne.
vedel. nemel b.\ti její skromnou
cil1l10stí znepqkojovál1
v~Il1 cílcm, neohlížel se príliš na to, stojí-li
do novin.
Hodné
casopisy mely
U tara ci nikoli. To bylo v petrolejovém
hoji. ' každ~'m pohledem
vždycky pripraven.'"
pro tuto 01<olnost radu štocku
leCllostí lik,'idovala po vydání zákona o ~ek\rerllzn~'ch rozmen\
jin1iž podle potreby místa v sazbe
ího majctku. Táhla se rada vrocesu st.át u proti
í ill~tancc soudní rozhodovala
tu s konecchybící. nahražovaly.
Nehodné
list.y vyhovely predpisu
tím, že na prázdné místo dosadily detskou ríkanku nebo
ostí. rekursy nebyly .pripušteny.
Dr.':ltianu,
I 7.\'ykl~· jíti za sv5'm cílem a nedával se odhásnicku potrebné dé!!<y, nacež klidne pokracovaly
v ševukl'1l1 slova ústavního
zákona. kter~r casto
divé próse s\,ého pojednání.
Nová vláda n1111tlnská mela 0c1V"J1Uk cinu. k nemuž
y ml-ni!. dopliíonl, vyd:'lval knntradiktorické
je' u nás hohužel je<\te daleko. daleko.
Cen s u r a
pro tutéž lIlaterii, zavádeje právní zmatek a
chan<;. Jlcr;'thal porušiti
ani v samé pocLC'lte
1> y 1 a
z l' u Š e 11a hez jakékoli" náhrady.
rád. \')'dal zákon, podle nehož soukromé straA hle. oposicní listy se nevyhrndy
se úškodnick)'mi
hto sporech proti státu sice nemely po ruce
útoky prot.i t.rvání dyn;}stie nebo stát.u. nevyplížila
se
opra\llého prostrerJku. 've prospech stáhl však
t.ajná a rafinovaná
pornografie.
nikdo nezacal koristiti
r pripu~ten, a to dokonce i dávno po ukunz vyhovování
skr)'t~'m a oc1porn~'m nízh'm
chtícum.
ru. když již vydanS' rozsudek vstoupil y právní
Ne, nestalo se vLlhec nic. Censura zmizela, jako si jejího
Ct'1l1žhyly pripušteny
i jakékoliv
nové c1lJ- odchodu nikdo byl ,3.ni nepovšiml.
A nejhorší rumunské noviny. a je jich málo c1nhr.\'ch.
r~ z riwzemcl\ kterí v Rumunsku
investovali
jsou prece jen vybranou
literftrní cetbou, sroyn;lme-li
do posledního o sVLlj majet.ek.
;etck. pri;el
je s našimi
»hulvárními.
zpravodajsky
.pohotovi'mi ,(
U h\'l vedcn cist.e vlastellt'ck\'m
cítením a bvl
Yecerníky.
z{,honn~'. ,\ prece konecn'c z jeho politiky
Z á k on)'
a z á k ony.
prospech sUttt!. nS'brž jediné vrstve, '1 nezlepkUl" k'i. ll~'brž rostly jen zit vratne financní
Po stránce právní bylo Veliké l' ItJl1unsko postaveno
iné skupin}' penežních ústa vtL Vláda liberální
pred nitpadne ohdohné úkoly jako st{Lt n;tš. Bylo treba
1a se kun cne nesnesitelnou
t1espocií jedné
vypracovati
ú:sta"u, sjednotiti
administrat.ivu.
provésti
erá lItln'la již na delší dobu udržitelná.
Po
pozemkovou
reformu. Tah) neobešla se bez bourlivého
oc1poru a hlasité kritikv po stránce spmvedlnosti
príti;>lIu star;ího bylo již zrejmo, že zmena reí IIcdohledná.
delu. Bylo úkolem unifikovati
zákonodárství
ct5 rLlzn\'Ch složek státu, staré ríše rumunské
s cástí nahytoll
I!eraklovo
uklízení.
od Rakouska.
Uher i Ruska. Bylo nutno pracovati
na
laf\a zahájila svou cinnost populárne.
Každ~'
vytvorení
noVého práva obcanského,
trestního
i procesního, kteréž se dosud vlece po komisích, o nic rychlejrk \' Bukurešti s nadšením vyprável, j3.k se
šetr('ním: z jediného ministerstva
bylo proších, nežli jsou naše.
"t,(l«lt nadhytecn)'ch aut. po nichž se dríve
Do podstaty
soukromého
vlastnictví
zasáhla
vedle
pozemkové
reformv
rada zákonu o n"lcionalisaci
souzdilo 1(' stálních pencz. To hylo úspešné capevolenli:le.
kromých pr{lI11yslo~.\'ch podnikll a o prohlášení
veškerého prírodního
bohatství.
n::L1ézajícího se pod povr7.t1';/cisUti obležení. Byl to jeden z puzttstatchem zeme, za majetek státu. Ustanovení
tato smero, tnajírí v nove nabyt}'ch územích po deset
vala k t.omu, ahy pomohla verejn5'm financím
z pret. nesmy"lne a bezúcelne. Na všech nitdražích
kérní situace, ukázaly se však príliš násiln~-mi, myá nejprve hodla, vojenské
úr,'ldy stitly na
sliteln~'mi jen jako mimorádná
v)'pomoc z nouze. nebot
míste ~lell) ln nekteré prakomické
dLls1edky.
podniky státem vedené ocitly se hrzy ve vleklé. nevykter~' pred obycejn)'m okresním
soudem se
lécitelné krisi.
, hagatelce dostal do konfliktu se soudcem a
val silnejším výrazem o sprá \'I1f}sti jeho
Zrušení
ochrany
nájemník!".!.
názoru. dostal se pred vojensk~' soud. , \ státu
1'\1 imorác1né
zákon)' o ochr''l.ne nájemník!"1 potryal)'
)' ohcan. kler~' se dopustil urážky na cli nev platnosti až clo roku 1928. Toho jara hyly hez náhrapana herního. byl souzen
pred
vojenskS'm
dy v celém rozsahu odstranen)'.
rem. ,. ažd~' prestupek proti úrední osobe paOtnpetcnct válecného soudu. To nyní prestalo.
Tento radikální
krok, kter~' je palcivou otázkou toliI (lhroltn, všechno se stalo prostší.
ka eYlopsk~'ch státLl ješte dnes, prinesl dalekosáhlé
sociální dusledky,
a ukázalo se, že není možno otázku
1 dultzité reformy:
rozpocet, restrikce,
úsportuto rešiti samostatne.
bez soucasného
zvýšení mezd.
, a lak d;tle. máte všechno to v živé pameti.
V
Bukurešti
nast.ala
hlubo!<á
krise
v
pretížen\'Ch
stredprišel ješte nekdo o chléb.
ních vrstvách,
a byty YC 5t.1.r.\'Ch domech stouply na
lh(lh~'
pan cenSOL
sedminásobnou
cenu nájemného
pred válecného.
nadhylecné opatrovati ješte censuru prí vlastZa trípokoiov~'1Jyt.
za nejž se ješte IOllského roku p[a-·
nesmyslne prísnil. mivne
detinskil. 'pitome
tila cinže z L! 9LJ. ve v~'ši našich 3000 korun rocnc,
ohslar;'t\anilllejomezenejšími
úrednick5'mi dubylo náhle ouratem požadovúno
20.000 korun. Horecka
jako všude, lak jako všude.
v.ýpovední a stehovací,
a !1]avnc mnoho nové bídy.
Preclpokl;ldané
zaplnení nove vystaven.\'ch
domú ~e
munskú ccnsura zametala za sebou své stopy
\'~·tn ocasem. Zkonfiskované
místo nesmelo
však nedostavilo,
st.aré domy zllstaly uhydkny
'1 pod-
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Slovo, které za jt~din)' den tu potk[lte casteji než
\';echna
ostatní,
1\ ckd)'
zname,lú
proste
príplatek
k trhuv~ ccnc, Jindy pobídnuti
k vetší ochotc, Nejcastej neoficie! ní poplatek za ú redni výkon, hez jehož
zapravení
predem nikdo nehne rukou, Vyvinula
se na
tomto podkladc celit sousta"a
již za pradúvn'l.
lidé oel
úoadu
naz~'vají to ošklivc korupoí a úplatnictvím.
je
to však neco daleko ne\'innej~ího.
proste jen bakšiš.
Žádn)' úredníl' nel11ílže yystaciti s nepatrnou gáží, a je
prece treba žít.
Ostatne nesvádejte
yšechnu vinu Z1. tento systém na
v)'chodní
pomery
nebo ne"yspelost
politic1<é tradice,
~ezapol11eií.te. ~e i pra!.yp demokratického
státu, Severoamerick[L unie, vykazuje
v celé s\,é správc systém
korupcní
v takovém rozsahu a tak \relkoryse založený,
že drobn)
»hakšiš" je proti ncmu detskou nevinností,
Ještc jedna ohdoba s !\merikou,
Postavení
úredníkll
státních je stejne ve Spojen)'ch
st;ltech jako /'de stejne
závislé na osudech politické strany, k níž náležejí. Každ[t: stran::!, jež se dostane ke vlúdc. nbsawje
nejvý'znacnejší místa ve spr;"tve i y justici z armády 'W)'ch lidí a
jejich predchlldcc
pod nejrllZnej~ími
záminkami oclstrétiíuje a Všemožnc persekvuje,
Také to je duvodem.
že
úredník. jehož postavení je každou zmenou vlády ohroženo, pokouší se. pokud ješte slunce svítí. co nejvíce
nastrádati,
vezmi odkud vezmi, pro dobu dlouhé zimy,
nežli se jeho strana dostane opet k ví tezství

i
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Mluvil 'jsem s rumunsk)'rn
národohospodárem
na
soukromém
veceru. kdy causerie již nahradila
oficielní
formu interviewu,
Položil jsem mu nekolik otázek
() rllzn~'ch thematech, které mi zust;l\'aly nejasny.
Jak poslanec
pricházel
ke syému
místu?
Teprve
nyní pred v[moci poprvé se skutecne Volilo, Dríve si
první ministr proste nac1iktov,J1 své poslance a zvolení
obstarali
cetníci. I~;)'va! zkrútk'l mcit,\' pocet mandátll,
Ider)' jakákoli
\'lúda mohla míti tímto zpllsobem pro
sebe k disposicí. Tytéž manclitty dost;wal pri príštích
yolhúch pro sebe /,a'ie nov)' premiér,
J1clslanec nerepresentoyal
naprosw
nic. neznamenal
nic, nemel žádného vlivu ani žúdného mínení. 1. ž predem, pred sv~'m jmenováním.
odendal
do rukou vlády
revers s rádne podepsanou
sVou demisí, Dovolil-li si
státi se nepohodln)'l11, yyhledali tento blanket z hsciklu.
precetli jej hlasite v plenu a s díky a uznáním všech
zásluh tuto dobrovolne
nedobrovolnou
clemisi prijali.
Jak vláda zaniká?
I)roste opotrebováním.
Není to
možno ríci konkretneji.
Nastane situace, kdy se už Vuhec nic neclú delat. Justice už není justicí. obchod ohchodem, život životem, Vznikne krise administrativní,
hospod[lrskú,
p"litickú,
~ekcly se ješte delají zákony,
ale nic už nepbtí,
Tak skoncil generúl .\\'erescLl. Je vydán a oclhlaso\'ún strec1nškolsk{' ókon.
ale nikdo se jím nerídí, trehaže už \'ešel y pusobnust.
:\eni ho treba dbát. protože
každ)' cítí, že vláda pach K panu 1\ "erescovi
prijede
kr;tl(wsk)' adjutant,
- H,acte. prosím, podepsati tohle.
-- Gener;d podepí;e. cte, dovíc1á se, že práve podal demisi a tato hyla s politovúllím a ocenením jeho úspechu
prijata. ,\ Ink je \1.~tanO\en nckd" jill,\.
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Kdo vlastne nú vládu " rukou:' I~egentní rada. za:,tupující
nezleti]ého
krále: princ :.\Iikulá5. patriarcha
7\Jiron :.vJ ircea a znamenit),
president
kasacního dvora
Dr. (;heorghe
nuzduuan,
Drívejší
parbmenty
i drívcjší vlády nebyly nic než komedie,
C h I a pec
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Šestilebr kll\cina s rozcísnutou
kšticí. zvlnenou do
cela, v krátk)-ch kalhotkách
a nah~mi I)'tky v nízkých
ponožkách. ch lapec. kter)' se usmí \'ú detsky cen-ell~'mi
rty: jiste nejsympatictejší
z monarchí"t. Pro S\"llll ríši
znamenú pr[Lvc tolik, co jeho svetm'í koleguvé. je jen
I) neco modernejší.
nežli jsou oni, 1":"1';\1.ztelesne,ú potreba národa nekohO' milovati. nekomu sloužiti, nekomu
se obdivovati:
kult dítete, symbol docela. novodob)'. A
milují ho všichni bez rozdílu pre.wedcení.
setkáte se
s jeho obrazem pri každém kroku .. \ zatím co se jeho
evropští kolegové trápí s diktatura,mi a diktátory, chodí
tenhle mal)' krá1. jakO' všichni r;lc1ní šesti letí kluci, clo
první obecné.
Nudí se. když ho uprostred
špalírll vozí na Nov)' rok
do katedrály ke mši, ale teší se, když si smí hrút s e1ekt.rickou lokomotivou,
kterou dostal k Ježíšku. v nehož
už: ale letos neverí tal docela uprímne, jako veril ješte
loni.
N etcší ho prísnost
mamú a neúnavnost
tolika
ucitelu a vychoVatelll, ale rád se h1.\'í se sv)'mi kamarády stejnéÍ10 veku, kterí k nemu chodívají,
Zprvu pr)' ze své c1ltstojnosti míval strach. Když Illll
poprvé rekli, že od nynejška je králem celé zeme, bylo
jeho první ustrašenou
ot[tz1<ou. nevezmou-Ii mu ted jeho
železnici, která sama jezdí, Ale zvykl na kralování.
Jednou pri projíŽftce po Chaussé KisseleH videl cleti,
hrající si v nísku, Prisedl k nim na hobek a spoluúcastnil se namáhavé st.wby tunelu, Když mu energicky domlouvali, že už je cas k návratu. zlobil se. že je vytrhovún a rekl pohnevane:
»T

am

king~«

A tO'lik prece dnes
jihu ani na severu,
Sed

nesmí

m i hra

ríci

d s k;l

ž;Ldn)' jin~' vládce na
i d y 1 1a,

Jasný den uprostred
slunného
prostredí.
Sedmihradské
mesto Brašov. které si zachovalo svuj
stredoveký
ráz, v nemž kdysi kázáyal svá phmenná
kázání reformátor
Tohannes Hunterus,
kte"é n~kolikrát
plenily a vypálily "turecké hordy, u nehož stály pred
nedávnem
v rade nemecké balterie, oc1strelujíce trat a
tisknouce
rumunské
vojsko jižneji a jižneji, Dnes zní
tu všude již pln)' a zvonivý zvuk míru a kolem šumí
bohatá pole,
Sedí tu transsvlvánští
SasO\'é. vzdelaní a zámožní kolonisté, v tomto· kraji z Ilejúrodnejších
a zemedelsky
nejpokrocilejších
v Evn)pe
p()b~'vají již osm set let.
!lolní kultura je /;:1.hradnickú. pšenice. jejíž kúdé zrno
vyhání šest stébel, šest dk,ulJ)-c!t a težk)'ch klas!"!. je
!oizena do záhon{l a synové z techto sebevedom)'ch a
svetl.{'ch domll, kterí se vátili
ze studií j;lko doktori J
inžen)'ri, nestydí se jít v 11'llinkLch na poli za pluhem.
Tvrd;L rasa. jej ímž Syt1Ulll není <!OV( ,leno y)'brati si
za ženu cizinku. lidé verní s\'ému n;llloženství
a žijící
~~protestantskou
mravní príSllostí. V zahradúch, polích
'a v kamenn~'ch bíl~-ch domech. uprostred
svých zámožných domácností
žijí tu se svou pracovitou
houževnatostí. se sv)'m sebevedomím
a sv~'m pohostinným,
clohr(jl1l."s!ll~'tn hlllll(,rem,
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dtl~e je hlízká slovanské. J. v reci jsou ne j\a a fl~tl1í \;zata ze slovanštiny,
:\. v tcsproudí \" tomtéž národe krev r0mánská.
kter~' "t odehrá,,;'t i na ptlde naší. boj
a zilpadem. mezi venkovem \l. mestem,
:lli. mtlll a modernoll. mezi povahou nám e\'ropsk)'1TI. Tak, jako my, leží ve drtIt chtll krížících se vlivll. a stejne se rodí
ze synthesy protikladll.
P,)r;'ltcích a plno mládí. Veliké ]{Ul1ltlllHlo S\'t- l1~lrodní celky \' jediném státe. je
ladem pro jejich V)·"oj. Pred sto lety
up
kultura první detské krllcky. Dnes
lit ratma
veda ve svých jinošských
leI n;'t!cžeb 'iVojí pol,)holl i historií k vS'ti ci"ilisace. Nov~ stát obrátil se se vší
k \ [i'!)skcmu západu. To jsou dobrá zna'~'\I)j Rumunska.
ta politická. kterou predstavují
poslední
resentuje z nich vzešlá vl~lda, opravnují
budoucnost této krásné a bohaté zeme.

b
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T A INSTITUCE
merická žurnalistika.
Ne\\ York, 12. brezen

1929.

utnn ríci. že naši krajané v Americe jsou
hví a mezi nimi hlavne novinári. Ovšem.
ýjimky. ale je jich málo. A ti, kterí jsou
ou skromní a nestojí o to, aby byli jmeMach je snad jediný uprímný ceskOéll11ekterý nám jednou rekl, jak vypadá tancká redakce, její noviny a její redaktori
1 atelu. Ale zdá e mi, že mel velmi málo
Zcela jiným typem novináre
byl Karel
ne zjištuji. že nalhal svým ctenárum, že
e poznal skutecné výtecné ceské novijeho predmluvu v knížce »Stovka«, kde
na bílém . .Jenom tak byl zcela hrave pap ího lIovináre. kterého ceská Amerika
m.

nic hezkého psát špatne o kolegovi. ale
ustí a americtí vubec nectou pražské
nejsou docela žádné noviny« mluví ta
rít. kterí už jednou dostali právo býti ned ríci jedno: tady redaktora
udelú Vy-'
tu• .Jemu jde o "byznys«, a když tedy
udílí mu tuto hlavní radu a podmínku:
že nic sám ze své hlavy psát nesmíte,
nechci žádnou politiku, žádný rejpání do
lme, kdo muže hj'Tt naším abonentem.
v anglickém tisku. a konec koncu jste

ft

angažován taky proto, abyste delal korektury a prekládal
anglické inserát:\,.«
Nedivte se tedy, že ani jeden cesk()al1lerick~' list nemú
sV~'clt vlastních
politických
úvah, že vubec nevenuje
ob.ízkÚ111verejn~'111 jediné rádky. že nemá jediného vúžnélio literárního
príspevku.
Dennl i jinj" tisk je POUhj"111
prekladem z anglického a nemeckého tisku, vetšinu místa
vyplní pak oznámky
cili inserty a príspevky
ctenári'!.
.Jaká je konservativnost
ceskoamerického
tisku. uokazuje nejlépe »Svornost«,
tak podle mínení rozumnejších
krajanu nejlepší núš list, který má svon obvyklou rubriku "Beclácký
koutek«. To je titul ceskoanglického
žargOtUl a my si jej preložíme do ceštiny jako »Nájemnickj"
koutek«. A \' tomto koutku lící nájemníci, jak se jim vede
na »bordýnku«::')
dopisují si jeden s druhým, seznamují
se a dokonce se tu stalo. že tento koutek postavil hodne
rodinnÝch krbu. Vubec dopisovatelé
tvorí nejvetší oporu
redakce, abonent tu má takrka vetší slovo než redaktor.
Jeho názor platí a najde (tplné uplatnení
v tiskovém
sloupci.
Redakce denních listu jsou nejzajímavej$í
novinárskou
kuchyní. Podobá se jedna druhé. Pokusím se vám jednu
za všecky
ykreslit. Ctyri redaktori. z nichž ten, kterj"
se chlubí, že je nejmladší, slavil pred dvema lety abrahamoviny.
Nejstarší, pán 65letý, který je u novin pres
40 let, mel by být vlastne u nás v pensi, ale zde se delá,
až už to' dál nejde. Za tu dobu tento dedoušek neprekrocil hranice mesta a z rozkazu vydavatele
delá ceskoslovenskou politiku (rozumej ceskou pred válkou). V Ceskoslovensku
dosud nebyl od té doby, co sem prijel jako
hoch. A tak se mu nedivte, že když prijdo~ ceské noviny, hodí je do koše, plivne na ne a je po prehledu ceskoslovenské politky.
Sem tam vystrihne
nejak~T clánecek,
který se mu líbí, ale obvykle jen zNá I' o cl n Í P o i t ik y. Ta je tu písmem svatým a my ajta, se tomu divíme.
u.Jiným na slovo vzatým listem jsou tu jedine již jen
mor
s ti c k é 1 i sty.
JinÝ redaktor pouze prekládá z anglického tisku. Taky
šedesátník,
trvá tvrdošíjnc
na tom, že automobil sklonuje se podle slova kobyla a proto tvrdošíjne píše vždy
»automobila
110 prejela«, »automobilou
vrazil do automobily«, atd. Mimo to je dusledn~' v originálním pojmenování naší republiky.
Naši krajané.
rídíce se tímto
listem, nereknou jinak republice než »Cekoslovakie«.
Tretí redaktor si hraje s korekturami
a (IPravou ceských insertu. Ten má práce nejvíc, protože mimo jiné
píše referáty o schtlzích a divadlech, Ponevadž mel snad
nckdy nejaké ambice. sem tam casem prelOŽÍ vážný clánek. Za to 'ovšem není brán nijak vážnc.

I

i

li

Ctvrt)' redaktor pak pomáhá tem ostatním . .Jak videt.
práce v redakci se nezdá být velkou, a prece se v redakcích delá od rána do vecera. za plat, kterj" je v porovnání hubenou delnickou mzdou. Jediný list, který platí
hochu dobre své redaktory, jsou Ne w Yo r s k é I i sty.
Mají dokonce v Praze svého dopisovatele.
pražského kolegu »Ado«. Znám jej, a ponevadž
do techto novin píše
uslzeným polenem, nemohu mít o nem zcela žádné dobré
mínení. Práve on hodí se sem do takové redakce nejen
svým psaním, ale i vekem a úvahami, jež jsou hodné jenom papouška Ado.
To jen tak jako poznámku, aby ceskoamerictí
novinári
nerekli, že všichni naši novinári jsou považováni
za nc,,) na byte.
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PNtornnost-_._--prekonatelné.
Sám pisatel tohoto clánku nehodí se 'Vubec za novinúre, už podle slov jednoho ceskoamerického
vydavatele,
který mu rekl: »Pro vás vím o lepším míste
nežli redaktorství.
Vydeláte
víc tím, když nám budete
shánet abonenty. To potrebujeme
víc než psaní do novin.«
A jak takovó psaní do novin vypadá, stací, když poslonžíme nekolika výstrižky
z casopisu, jež s ohledem
na jejich oblíbenost nebudeme z diskretnosti
jmenovati.
Zapomneli jsme poznamenati, že nejduležitejší redakcní
rubrikou jsou oznámení úmrtí star)'ch i mladých krajanu.
Ovšem proto redakcní rubrikou, ponevadž na zadní strane je príslušný insert. Neuvádím z piety žádný doklad,
zato posloužím
redakcní
zprávou () nemoci váženého
krajuna. Je doslovne taková:
-- Pan Arnošt T., majitel kvetinarsk)'ch
skleníku, poranil se na ruce, když stríhal kvetiny a dna musila IJýti
ošetrena
lék:tfem. Bylo nutno ránu sešíti. Celkem 8 stehli
bylo treba uciniti.

Velmi vítanou zprávou je radostná
událost. Na takovou už je redakcní patent a zní už obvykle. jak náslet1uje:
Vrány letí - V techto dnech pribyla do našeho mesta
z hrusu nová ochotnice a zpevack:t. V pondelí dne 7. ledna prinesla vrána roztomilou dcerušku Andrey do rodiny
Au~usta a Barušky
Shabartových,
1133 -- 39. ul. Matka
i dcerušk:t nachází se v nejlepším zdraví a mladým 1'0dicÍlm patri naše srdecné blahoprání
k tomuto Novorocní11111
dárku.

Milá je kritika šibrinek, plesu a tanecních
vínku, na
nichž musí býti nezbytne
redakce krajanského
listu representovtll1a. Z pera váženého novináre pak cteme tuto
kritiku:
Šibfinky
se vydarily.
V pondelí odbýván
byl výrocni
maškarní ples Telocvicné
Jednoty Sokol, známý pod jménem šibrinky,
který j~ko léta minulá i tentckráte
se vydaril. NúvštcvnÍkll
bylo dce jak tisíc, takže tanecní kolo
bylo preplneno. J~;nsova kapela pekne vyhrávala
a masky,
jichž mnoho ncbylo, pestrost
tanecního
reje zvýšovaly.
O pul jedenácté
proveden
byl program na jevišti, který
obecenstvo
cástecne pobavil. MYl)\íme však, že pro Sibrinky mel by sc pripravit prog-ram lepší, nebol jc mnoho lidu,
který jeli k vMi tomuto programu
na 'ibrinky jde. Bude-li se tato nedbalost
v pripravování
programÍl
opakovat, návštevy
Šibrinek
ochahnou.
Po programu
zapocali
nestranní ~oudcové rozdávati
maskám odmeny.

Napsali jsme, že ullležitou vecí jsou dotazy abonentu:
A ponevadž musí býti nczbytnc presne uverejneny,
cteme v jednom západním liste. dotaz prostodušného
ctenáre s vysvetlením
redakcním:
V životopise
frank,l
Janušky,
Park falls,
Wis., jest
nejasn5'm, proc nadporucík
Braun zuíil, když se vojáci,
Januška,
Cimera a Strnad smáli. Setnina které velel odbývala cviccní v odhadování
vzdálenosti,
asi 4 míle od
mcsta. Když setnina došla na místo cvicení, predal veleni
šikovateli
a šel do vinárny, odkud se vrátil po dvou hodinách a šikovatel
mu dle obvyklého
zpLIsobu hlásil v~'sledek cvicení. Po chvíli se ptal šikovatele
kolik je hodin.
Strnad,
Cimera a Januška
stáli v hloucku nedaleko
a
Strnad poznamenal
cesky: »At se jde ptát do Frcu.« frc
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jest zkomolenina
nemeckého
»Vcrsatzamt«,
(zastavárna)
a ten vtip vzbudil u Cimery smích. Následovalo
pak jak
jest v životopise dále popsáno.

.Jako k lékari utíkají se zde ctenúri o radu k ctenárum,
nebot abonenti jsou tu jedna veliká obec, která si ráda
poví své radosti a strasti. A tak poslyšrne, co píše pí.
Anna M. ze státu I11:nois:
- Milé družky! - Všichni lidé všcchno vedí. Obracím
sc tímto o radu. Mám dceru ll\etoll, co decko petileté se
lekla sousedového
psa. Následek byl malá boule na kikll
za uchem, která sc zvetšovala
každým
dnem. Doktor
v Elgin rekl, že je to tuberkulosní
žláza. Operace byh
prý nevyhnutelna.
Ted se to zas objevujc. Jezdím s ní
do Chicaga, co lécejí elektrinou,
ale na veci se nic ne·
mení, anebo ti zdejší doktori to vyl6cit nechtejí. Poradily by ste me v tomto prípadu?
Budu vám za to ze
srdce vdecna.

Ženy jsou všecky stejné, mají jediný veliký dar: v~,·
recnost. Dovedou ríci vše tak, jak si to práve myslí. Po·
slyšme, co si myslí jedna krajanka z Chicaga o porot~
a vrazích. kterí zavraždili jejího l11uže a byli osvobozeni':
- Milé družky! - Zažila jsem hrozné neštestí, lupici
zabili mého drahého muže a když byli dopadeni, soudce je
propustil jako nevinné beránky.
Usvedceni
byli a mimo
toho sarni se k zlocinu priznali, tak je za to po více nežli
ctyr-hodinném
rokování
porota
pustila. Ale co jsem já
porotcllln
rekla, to si jiste za rámecek
nedají. Obrátila
jsem se k vrahum a pred celým' shromáždením
jsem jim
rekla, aby príšli do mého domova, -že jim všem koupím
revolvery,
aby mohli po chicagslcých
ulicích chodit a lidi
na potkání vraždit.
Jsem opuštená,
co jsem nejvíce mi·
lovala, o to jsem byla takto oloupena. Soud trval od .
do 16. ledna. ale jen si predstavte
tu chicagskou spravedl·
nost.

K tomu redakce
známce redakce:
-- Casto
zde máme

prispívá

svon

životní

fil{)sofií v po·

se nám zdají prlim(írné strasti
príklad skutecného
neštestí.

dosti težké, ale

Na dúkaz, že nepreháníme,
stojí za prectení
dOJ}iso 'atele, kter}" v jednom ceskoamerickém
o cesk0m divadle:

príspevek
liste píše

Nebude zajisté z místa, když v tomto Jiste upozorníme
náš lid, milující ceská divadla, na práci. která jest spo·
jena s pTÍpravou pekného divadla. Není to dávno co bylo
slyšeti od mnohých krajanli, že na ceská di vadla nechodí
proto, že se jim nevenujc
náležitá
príprava.
Veríme, že
casto hrálo se pekne, reditel staral Sl: všemožne, aby kus
h.'í I dobre nacvicen a hrající pricinili se vložiti do hry
tu nejlepší. Víme ale, že hrálo se též jcn aby se hrálo,
v}'prava ubohá, jeden pokoj se užíval léta a skrín, ktere
se nekdo 1 ád zbavil. byla pr:\\ idelným nábytkem af sa·
Ion ním ci venkovským.
Kri tika úvšcm vždy vyznela do·
bre. neb kdyby byl nekterý
z redaktorli
neco napsal co
by se rediteli
ncb hrajícím
nczamlouvalo,
došlo se na
neho a beda mu. Mnozí jsmc si casto líkávali, že bylo by
treba nejaké nové síly, to jest cloveka, který by mel
neco, co by trochu zmcnilo a zpestrilo program. Jest be·
zesporné,
že lid chce obcas zrncn:l a zvlgte
nyní kdy
obrázková
clivadl:1 po této stránce se predstihují.

Ptítomnost..,
komunistického
týdeníku
»Obrana«
v New Yorku,
jenž
je snad jediným
ceským
listem, který je udržován
z dobrovolní'ch
príspevku
a nemá
vltbec
placcn~'ch
novináru. Vyniké1 pI'edevším
svou nejlepší
ceštinou,
pekným
technick)"m
vybavením
a príspevky
spolupracovníku,
jež, nehledíc
k tendenci,
prozrazují
myslícího
ducha ccské!lO' cloveka
v cizine. Snad nad tímhle zlem meli by se
pozastaviti
ceští vlastenci,
nikoliv horekovat
nad tím, že
tento list prapraprahrozne
hanobí
nynejší
režim
cesko~;]ovenské
republiky.
Tady mli to nikdo nezakáže.
A pak:
což nemluví
z duše sv:S:'ch ctenáru,
tak jako ostatní
listy
ze SIOtlPCÚ insertních
stran, jež prý mají udržovati
ceskou
vetev ve Spojených
státech?

avejší na všem však budou jednou
provždy
eskoamerického
novinárství
inseráty
cili tak
zná m k y. Na techto oznámkách
je pekné jedine
O skutecnc ceské, jež vzniklo
v ceské Americe
, kdy se ceský tisk vyvijel
a v jeho popredí
len ohycejní delníci, avšak lidé hOllževnatí,
toun po vlastním vzdelání, ale po zušlechtení
ostatanu. kterí sem v dob:lch osmdesé1t:'l'ch
prijíždeli
jenolll za tím chlebem.
Dva inseníty
mluví za

ny a vdovy, které hled<Ít~ ženich:l, jsem ochoten
po loužil. Prihlásilo se mi více statných farmáru mlátaké majitelé doml!. Které toužíte po
a VÚO\'Cu,
• prihla$te se, jsem spolehlivý, starý, ženatý farmár.
ohu vám bez náhrady k slušnému ženichu. Dopište
du hlcJet ds uspokojit. John Saranek, farmár, Phi!-

o

3-1 pd.

is.

zdra\tul tele zdrav)' duch a bujarou sílu, veselou
ám jiste zachová Malva:o s importovaným
ce kým
$ 1'00, tucet
lem, ecridlcm a gelatinou. 1 krahice
!O f. o. b. Chicago. Stací na 80 pintCI znamenité
chmetypu Plzciiského Prazdroje
neb tmavého BavorRuckll.

znr,.lost výroby

Vážená

:l jinj

telt, kterí z tisku zbohatli
tale, jak se to neném oboru podnikatelS'tví
v krnjanském
proU nejvcbími viníky na hrozném
úpadku
ceské
v Americe. Platí to o každé
ceskoamerické
bez ohledu, i když víme, že podobná
kritika
hodne lidí. Ale dosud ješte nikdo nerekl
o popon:crecÍ! pravdu, vyjma básníka
Josefa Macha.
o b}·t prúve on, který ted, když jako »vyhnanec
edí \' Praze, mel by naše ctenáre
sblížít s noi, y,
kí'ch klicek a hácku, tvrdých
a mekkých
dy nerozumí. Ale tohle všechno
odpustíme
amernalistice, lidem, kterí naprosto
s Amerikou
nekontakt se starou vlastí ztratili.
Nemužeme
jim
uti jednl1 vec, kterou chápe okruh nových
emieli jsou zde pouhých osm, deset ~et. Tito nov
pro. to nesouhlasí s dosavadní
linií ceskoameku a snaží se vyburcovat
k obrode
ceskoti k. Nevím, zda se to podarí,
spíše se zde vyÝ tisk po\:'ilecné
emigrace,
jak jsme tu již
nábehum hyli svedky.
Nynejší
vydavatelé
dou na to, nac nedali dopustit:
na abonenty.
Ti
ojení IImírají, ti mladí
už verejne
odhazují
ny deníkú a t}'deníku, kde jetliným živým sloutahané rornánky Vlasty Javorické
a Zahradkého. A to tito spisovatelé
jsoll ješte vdeclli.
pár dolaru daleko za morem
s gustem
cesko11 ty otiskují.

i

itiky nevyjím:ime

I

s

y

redakce!

Mé rádky jsou strucným
nácrtem myšlenek, Jež se mí vyrojily po prectení
clánku p. fr. Kocourka
(cís. 10) a dopisu
redakci P. Ph. C. V. Sornmera I(V cís. 11).

není nutnrl.

ani jediné!Jo Iistll. Sociálne
úrovne,
uvážíme-ii,
že
listy mely tLI za blahých
dob lidi opravdu
pera. úpadek
tohoto tisku nezachrání
vyr á val i d u a jin)"ch našich socíalistických
tak zvaných svobodomyslných
listech nelze
iticky vyjúdrit, jsou hanbou
ceského
kult Ul"a. A naopak musíme zdurazniti
snahu jediného

ký tisk je úplne bez

p

llloderní doba a klášterní výchova.

už nebude naše I rajanská
žurnalistika.
, ŽC :l2 na nekolik
novinárú,
kterí se tu ovšem
podle kvality také za spiso\'Cl jele, ceskoameinár l1ee\istuje. A slovenský
rovnež ne.
JC

o

Škola prestala
být »poli ticum., t. j. ztratila zájmu nejširší
na~í verejnosti.
Proto preletují pres naši lllavu ruzné návrhy
na reformy škol í výchovy, noviny o nich sice" referují, nekde
ozve se více méne ostríÍ kritika budoucích
reforem a verejnost jde mlcky a nevšímavc dále. Tak je i s otázkou ínternáh"l.
Málo je studentll, kterí mohou studovati
v míste pobytu rodicll. Vetšina je venkovských.
Rodicllm jde o to, aby jejich
díte »prišlo do dobrých rukou, aby se nezkazilo«. Tí tedy mají
zájem o mravní prospech svého dítete. Proto jsou šfastní, najdou-Ii v míste nejaký internát.
Vec by hyla ideální, kdyby intern:í.t nahradil díteti peclivý
domov, ano, kdyby mu dal ješte více, to, co mu dnešní jednostranne
intelektualistická
škola nedává:
z á k I a dní s m e rnic e rn l' a v n í v Ý c h o v y. To je dle mých názoru podstatný (,cel internátll. Položme
i otázku: vyhovují dnešní interna ty tomu to (,celu?
Nechci mluviti o internátech
kl~šterních,
církevních
etc.
Zkoumeime, jaký je dnešní ideový základ mšich ceskoslovensk)'ch internátl'l?
Bez obalu odpovídám,
že jsou jen a pouze
zaopatrovacími
ústavy, že poskytují mládeži jen byt a stravu
a dost. O víc se nestarají. Mravnost jest chránena vnejším kázeiíským rádem, jehož jediná prednost ml,že být, že naucí chovance porádku v pníci i v oddechu, že budí city altruistické
a vede k výchove sociální. Z:í.leží však na tom, jak je porádek
\'ymállán:
príliš laksní kázell zavádí mládež na scestí, strohá
kázen ubíjí uniformitou denního života individualitu,
budí vzdorovito,>t. podlízavost,
švindlérství
a p. Kolik mravních
nerestí
a pohlavních výstredností
plodí kasárnická
výchova,
nedá se
ani psát. To jsou aspon nekteré, ale hlavní negativní stránky
výchovy internátní. Jsou velmi stinné, zastinujíce úplne nekolik
v~"hod této kolektivní výchovy. Proto výchova internátní
prodelClvá i v zemích, kde tyto instituce
nejdríve vznikly. dnes
velké krise.
Odstranit
tedy úplne internáty
a nechati mládež naši v bytech ješte snad horší mravní kvality? Nechat ji všechen mimoškolní cas bez dozoru, bez vedení, bez rady, bez vcasného
upozornení?
Vetšina mládeže tak žije, vždyf internátu jest v repnblice málo. Ale právc proto tolik nárku nad životem a mravy mládeže.
Ctete Bohnela snad jest neco prehnáno,
ac
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uprímný ucitel vám reknc, že 99% jcst pral'lJy. Mládež lJo!.rcbuje nutne vedení, rady. pomoci; škola jí toho nedá\'á, nestací
na to. ac by to bylo jejím svatým úkolem. Nechádmc
mládež
\' nejtežších
dobách puberty, krisí náboženských
a spolecen~k~'ch bojovati.
tápati, padati bez pomocné ruky.
Tedy internát jc nutným doplnkem školy. Alc nikoli intcrnáty
\' naší dnešní forme jako pouhé zaopatrovací
ústavy, nýhrž
jako vychovatelny,
pedagogia nových generací. Vzorem je nám
na pr. Švýcarsko,
kde moderní »Les écoles nouvelles«
jsou
~pojeny tesne s internátem.
V cele jeho stojí zkušený
pedagog a znatel mládeže
(u nás bývají vychova teli vysoko~kolští studenti!).
Internát
nahražuje
rodinu. pusobí celkov~'m
vlivem celého svého prostredí
i života l1emípadne k mravní
\'~'chovc mládeže. lnternát
není projektován
ka árllicky:
jest
to skupina domkll, pavilonu a vilek \' ntešenélll a zdravém zákoutí prírodním, kde žije nekolik jcn detí spolu s vychovalcli
jako jedna rodina, jež jest k sobc pou tána spolecnými
vztahy.
zájmy, hrami i porádkem.
Nevtírav~' a nementorský
duch vychovatcllt, koedukace
dllslednc provedená.
vedecky promyšlellý cíl i metoda 'výchovy,
cílevedomá
výchova
tela podporovaná všemi p;'ostredky
telesné výchovy
(sport, skautství,
cestování atd.), práce v dílnách a na zahrade. samospráva,
cvicení v cinnosti tVLIrcí, jež probouzí iniciativu a produktivitu.
estetické pLIsobení prírody, prostredí,
hudby, zpevu, literatury
a vlastních estetických
pokusll, sousta\'uá
etická výchova pro
život podporovaná
cetbou, pozorováním
i ú\'ahami - to výcet
pouze bodLI výchovy ve švýcarských
internátech.
Toto dle mého názoru jest nejlepší
Sommra:
»Najde se mezi vychovateli
postaví neco 1epšího proti klášterttím
\'Šem) - internátllm?«

odpovedí na dopis
nekdo podnikavý.
(doplnil bych
Prof.

pana
kdo
proti

V. RllžicRa.

II.
Vážená

redakce.

Deník. mívá nádech impresionismu
a vyprá vcní se neubrání
subjektivismu.
Mel·1i clánek p. Kocourka »posvítiti do šera klášterních taju«, jak soudí p. Ph. C. V. Sommer. mely by vyprá"cti i jiné chovanky,
i ty pilné, i ty nadané, i ty pohodlné a
rckneme
i ty líné. Potom odstranit
subjekt a snažit se být
objektivní.
Zacneme s prijetím. Bud se skládá zkouška nebo se neskládá
(nekde nen~ co zkoušet) a znám dívku, která ve 14 letech byla
prijata do III. francouzského
kursu a bylo takových více. Merítkem byly vedomosti,
ne jaký tajný dLIvod. Po absolvování
kursu umí se psát, gramatika
zná se málo a konversace
ješte
mín. Jak je možno dobre psát, nezná·li se gramatika
a kon\'crsace?
Ta se osvojí jen cvikem-mluvením.
ale francouzským
mluvením!
Potom neco o pomeru chovanek a jeptišek. Devcata je zbožIlUjí, »behají« za nimi, nosí kyticky ... Každá dívka mívá sVllj
ideál. nekdy je to kinohcrec,
jjndy divadelní h'erec, ve škole
profesor ... a co zbývá klášterní chovance - zidealisuje si nekterou mater nebo soror!
Momentánní
zbožnování
netrváv:'!
déle než školní rok - nutí ji k intensivnejší
práci, k snaze po
zdokonaleni
celku. A že je nekterá
vyznamenána
darováním
S\'atého obrázku?
Odmenovat
píli je starý pedagogický
pros tredek. "K veceru se stehuje kde jaká hracka na postel oblíbené mater, a souperky
s tlukoucím srdccm cekají, kterou si
zbožnovaná
vybere.«
Až na ojedinelé
prípady
spí jeptišky
\' clausure a tam jc vstup prísne zakázán. A ty ojedinelé prípady jsou - dohližitelky
nocního klidu v ložnicích.
Nejsou
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zde jenom

mater,

ale

i mladší

so1'or (referentka

jim

\ e ~\'é galantnosti
ubrala, jet jim pres 30 rokli, \'yjímaje soror
I(aiaelu, kterou neznala). dokonce byly to krásné, mladé di\·
K.\'. zdra\'é
a moderní - viz iotog-rafie pred vstupem do klá·
štera. Tak tcdy neuchylují
se do kláštera
životní vyrazenci.
telesnc a duševne ménecellní. ani sedállq.
ale IIvedomelé žen.\',
které znají \'ýzllam s\'ého kroku.
Mater predsta\'ená.
milá mater predsta\'ená,
lIeodsuluje nic
a priori, najde vždy sVllj shovívavý
úsme\, úsmC\' vyrovnáni
a pochopení. Ac reholnice, nepreskakovala
partie - pantheismus, deismus ... - vyložila fakta, nezabíhala
do detailll, jednak bylo málo casu, jednak nebylo v programu odborné vzde·
lání -- to nechme fakultám. Vyložila více. ncž aby bylo jen
11I1I1a
\'é pOlletí o tom ci 0110'11predmíšellém
a prohlubování h) 10
\'cd jedincc. jeho zájrnu, jeho inteligcncc. Zeptejme se Iccktcr~
abiturientky
co soudí o Nietzscllc-o\'i.
kolikráte
bychom asi
splakali nad jasností oclPO\'cdí
byla-Ii by vllbec nejaká.
Návštevy.
Mel-Ii prijíti do školy inspektor,
bylo pozdviženÍ.
obavy, ocekávání
ve sboru profesorském
i mezi žákyncmi.
A což v kláštere. zmena. nové dojmy. A tak romanticnosti a
Ileinformovanosti
opredou
milé chovanky
monsignora
A. incognitern, vytvorí z neho eleg-alltního francouzského
kneze .
to asi za jeho irallcouzské
reci, které cást "Francouzek"
nerozumela -- ten milý italský 1l10nsignore.
Šaty vzdušné. volné, hyg-ienické - souhlasím 100%ne - ale
lIebyly
nikdy
zakázány,
byla jen obmezena
dekoletáž. ,I
pozdeji.
když sc zacal rozmáha ti nerozumný
prepych
IlIxusní ~ šaty pro pracovní dny.
Neríkám. že jeptišky jsou ideálními pedag-ogy, znám jen štc·
kenské. ale \'Ím žc dovedon zpríjemnit
své hodiny, nevidí Sl
u nich nezájem 9 predmet, ani prání, aby bylo již po nezábaynL
práci a priblížení
se prvního. Jsou to také jenom lidé. ktcr
\'šak nemají mnoho jiných zájmít, a tak si zájmy neodporují
netríští se, neprekážejí
si. A všem se ncjde zavdeciti. jedné
\-yhovuje ta metoda. druhé ona. To jc docela prirozené a oby·
cejné. Ve Štekni je obycejne kolem 40 - výjimecne
roku 1926
hylo prijato 65 - chovanek, tak pripadá asi 10 ucitelek na 40
chovanek. A srovnejme
to s naším školstvím,
tam se musí hle·
det na kolektivní
charakter
trídy, individuum
musí stranon.
Obo.ií má své výhody a nevýhody, ale je merit, to už nespadi,
do lIašeho referátu.
A každý rok ve Štekni je pOllckud jiný. mení se mate]', mení
se chovanky, všem se tam Iíbívá, a i ty vclané rády se vrace;í
lta nejaký svátek do- štekellského
zámku.
/1, Bil1'tlo7Ití.

NOVÉ

KNIHY

Josef Pekar: Smysl ceských dejin. O nový názor na ce,k,
dejiny. Praha 1929, Stran ()z. Ccn'l 10 Kc. Obsahuje na prvim
1928 \' strii
míste prednášku
Pekúo\'1J,
konanou \' listopadu
redn;,šek »0 smyslu ccsk)'ch dejin«, J'ekar tu r" prvé ';O~l~tavncji a obšírncji
n~~uje hlavní linie ,vého pojetí ce,k)'ch
dejin a zduvodilujc jeh" rozdíly od pojetí Palackého i MasaryKova. .' a druhém míst\: je utištena
rada clánkll, napsaných
Osvobození«
a doplnených
autorem
nedávno <10 l>t T árcdního
v tisku statí novou. Ob"ahcm ~týkají se tyto stali, vznikli
z polemiky s prof. J. Slavíkem. ror.dícnc s otázkami výkladu
ceských dejin vubec.

I

Pie1'l'e de Ronsard, Výbor:; básní. Prelt?žil Benjamin Jedlicka.
doslov prof. P. M. Hašltovce. Vyšlo jako 58. sv. Dobré cetby
Kc. - Básnc jednoho z nejvetších
nákladem Pokroku;
cena
lyriku svetové literatury. Jeho b[lsnc 01 ženách, které mu život
postavil v cestu, jsou z nejkrásncjších
zpevll básníka. Preklad
Jedlickúv je presný a nikterak nestlrá pel originálu.
.'5

