
rychlé vzn"lstání této nové doktriny. Ve všem byl jakj"si
smutnj" pathos, nehlubokj" sice, avšak pathos.

Doba se již zlepšila a evrasijství stává se méne hleda
ným. Avšak dosud ješte predstavuje dosti velikou moc.
Tato doktrina získala mnoho prívržencu v Rusku, kde

navázány byly styky s kruhy muselmanskými a bud~
histickÝl1li a kdož ví - jednou bude se snad musetI
vážnc pocítati s ev rasisty.

Ve skutecnosti není v evrasiiské doktrine ani jedna
nová dríve neznámá myšlenka. Všechno jest vypujceno;
již s~m název »Evrasie«, »evrasista« jest ze zemepisu a

antropologie, kde tohoto termínu používáno bylo dosu.d
111'0 oznacování míšencu, obyvatelu malajského archl
pelágu. S pocátku myslilo se, že evrasisté jsou v gene
tickém spojení s bývalými slovanofily, pozdeji však s v'!,'

vojem nové theorie uk:ízalo se, že evrasijství n~jen ž~
nemá nic spole6ného se slovanofilstvím, naopak, ze stO]!
k nemu v radikálním rozporu.

evrasijství totiž melo své predchudce. Ne v Rusku,
n'!,'brž na západe.

CharakteristickÝm jest, že tito predchudcové byli proti
Rusku a Rusum neprátelsky naladeni. V roce ]842 Švéd
Retzius pocítal Rusy a s nimi šmahem všechny Slovany
do plemene tLll'anského, což dnes ciní Otmar Spann, jenž
tam pocítá Cechy jako Tatary. Polský emigrant E. Du
chil1ski mcl zato, že Rusové nejsou Velkorusové, pone
vadž tento název patrí výhradne jen Malorusum a Belo
rusum, kterí mají býti spojeni s Polskem v jeden stát.
Názory Duchiliského rozšírily se na západe, a koncem
roku 1870, když Francie videla v Rusku nebezpecí pro
sebe a pro celou Evropu, byly tyto názory casto opa
kovány. Renan na pr. se vyjádril, že »Smrt Prancouze
jest príbehem sveta morálního, smrt Kozáka jen zjevem
ciste fysiologickj"m.«

Talbod ve svém díle: "Evropa pro Evropany« (l867)
vylucoval f(usy z Evropy jako "urálské Tatary, kterí se
sami pojmenovali I~usy a pak Slovany«. Rebi1le rekl:
»Kozák, tatar, mongol - zde jest vecný neprítel na!;í
rasy«. H. Martin rozširoval podle DuchilÍského myšlenku
o tatarském puvodu Rusu. V Nemecku šíril jeho názory
Kinkel, jeni oduvodnoval, že »duch a tradice Evropy sa
hají jen po Dnepr a Dvinu« a že »moskevští« nejsou vu
bec Slovany, nýbrž cástí finského, cástí turecko-tatar
ského a vi'tbec turanského puvodu«,

Tím zpusobem dnes propagovaná koncepce Pan-Evro
py hl'. Coudenhova-Kalergiho jest vlastne jen další fazí
vývoje názoru Duchiúského. Jest znúmo totiž, že Cou
denhove považuje za nezbytné, aby Rusko bylo z Evro
py vynato jako prostre(lní pásmo mezi Pan-Evropou a
Pan-Asií.

Nechteje vubec ocenovati tyto núzory, zaznamenám
pouze, že pro západ jest »organický obrat k Asii«, jejž
hlásají Evrasijci, vel mí hodnocenným darem. Má asi
pravdu prof. E. Spektovskij, tvrde. že rodickou evra
sijské myšlenky jest tonha soudobé Evropy.

Evrasijství povstalo v Sofii a ve Vídni. Pozdeji presí
dlilo clo Prahy a Paríže. S poi:átku byly tišteny tenké
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letech 1921-22 žila ruská emigrace v podmínkách,
jež vyvolúvaly stálé napetí. Ocekával se zázrak, ve
se, že Rusko vstane náhle z mrtvých, že vše se po
ní, že prestanou smutné dni uprchlíku a na jejich
to nastoupí Království velikosti a slávy. Za takových
ností lehko povstávají messianistické nadeje a tou
Emigrace pila z kalichu hlubokého ponížení. Toto po
ní nerodilo však pokoru, nýbrž vyvolávalo rozcile

t a vzpouru ducha. OCividn,Ý rozpor mezi vlastním
d~'m životem a veselým, bohatým a svobodným ži
m evropsh'ch mest, v nichž ruští uprchlíci žili, vy
val závist a rozmrzelost a to zvlášf silne vuci spo
lim ze vi:erejška. Tvrdá práce v jamách bulhar
ch. ve znicených provinciích severovýchodní Pran
stávala se cím dále tím více nenávidenou a nesne

lnou. Bavící se a odpocívající poválecná Evropa pri
ala emigraci jako »degenerující se, buržoasní a mar
. Ostatne byla tehdy v této Evrope moderní tvrzení
kulturní krisi«, zúniku západu atd. Bylo tedy lehko
'ti, že západ zpotrcboval již všechny životní síly.

\'et~· približovaly se k Nemecku a \Vyhrožovaly
Jí. Mezi emigranty rodil se hrdý pocit príslušnosti
mu. treba i bolševickému, vždy však silnému Rusku.
10 e, že v rudé Moskvc skrývá se zvlúštní zdatnost.

jest jiná než zúpad. Jim1, nezdolná, neodvislá. Myslelo
že Rusko muže západ znii:iti, jako kdysi barbarové

fili Rím. Mimodek vzpomínalo se veršu Blokových:
, my Asijci, my Skytové se šikmýma a dychtivýma
a',. Mnozí práli by si slyšeti "dupot rudé jízdy bí
cara v Paríži. zelené b,ýlí, rostoucí na opuštených

fch Berlína a Varšavy«.
ehdy povstal u ~iré masy uprchlíku nový, dosud ne

~.a proto tím více lákavý pojem >,EvrasijstvÍ«. Ja
. ncznámá doktrina, vysvetlující skrytj" smysl ru
eh dejin a ukazující krúsné budoucno, dosažitelné,
milc se budou sledovati noví vl!dcové. Ve výrazu
razijství« cítila se spása, obsahoval on ocekávání
né zeme. Není divu, že byl emigranty radostne uví
A ponevadž tehdy nebyla ješte trvalá evrasijská

ric a všechno melo za podklad »predtuchu«, mohl
~. rozumeti evrasijství podle svého prání.

ak vzrostla nov,1 theorie. Její kolébkou byly jámy,
rny a špinavá nocní prístreší Carihradu. Kmotry
prostí domácí a hlídaci, anglictí policajti, francouzští
íeL Tito lidé udelali pro rozšírení evrasijství více,
profesori, kterí "hledali skrytý smysl ruských dejin«,
racovaIi »theorii koi:ovnictvÍ«. a' studovali »krivou
rocních temperatur Evrasie«.
louha lícím vzrust evrasijství. Jest toho zapotrebí,
f jen ve svetle podmínek techto let lze pochopiti
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brožurky v dekadentských nákladech, nyní disponují
Evrasijci nakladatelskými firmami a to jednou ruskou a
jednou nemeckou. Zasílají do sveta spoustu brožur, ca
sopisu, knih a pseudo-vedeckých studií. Na místo pro
rockého bláznovství soukromého docenta Suwczynského
a vášnivých pamfletu G. florowského proti katolicismu
povstává težký a zdlouhavý sloh »vedecký«, pri cemž
podstata veci jest tatáž. Celé Evrasijství muže býti for:
mulováno v techto krátkých slovech: V každém smeru
- geografickém, ethografickém a historickém - jest
l(usko zvláštní »šestou cástí« sveta, kontinentem zá
sadne od ostatní Evropy odlišným. Jsouc syntésou vý
chodu a Západu, jest Evrasijství urceno býti vudcem ná
rodu Indie a Cíny. Zde jest podstata všeho, zde jest dog
ma a symbol víry evrasijské.

Evrasijství není ve svém jádru nicím jiným, než shora
formulovaným programem, a to kulturním a politickým.
Tento program jest všelijak oduvodnován. Duvody se
berou z vedy, historiosofie a cisté ideologie.

faktickY má evrasijství puvod svuj v pokusu soukr.
docenta P. Sawického, získání zemepisných podkladu,
že Rusko-Eurasie tvorí zvláštní kontinent. Pomíjefe
úcelne otázku politických hranic Ruska, rozširuje se Sa
\Vickij o prírodních hranicích, které jednou dejepis uciní
faktickými hranicemi. On vidí jistou jedno stejnost krajiny
Oasso-step) na celé prostore od Tichého oceánu až po
Dvinu a na jižním západe až po Karpaty. Pri tom za
vrhl Sawickij konecne tradicní rozdelení Evropy od
Asie, linií Urálu. Všechna tato tvrzení byla dukladne
prozkoumána pmf. P. Miljukovem a prof. B. Odyncovem.

Poslední dovedl urciti, že má-li- býti termín »Evrasij
ství« prijat, muže se toto státi 'pouze k oznacení jednoty
kontinentu Evropy a Asie, nikoli zase k oznacení geo
grafické rozdílnosti východní Evropy a cásti Asie, totiž
teritoria, které ev rasisté považují za zvláštní svet. Mi]ju
kov zachycuje tyto vývody na tvrzení, že Rusko nutná
považovati za poslední zemi evropskou a nikoliv za první
asijskou. Geografické, botanické a klimatické vývody
evrasistu uk~zaly se tedy jako mýdlové bublinky, které
praskly pri prvním doteku.

Když evrasisté nepochodili se zemepisem, snažili se
podepríti svoji theorH na jiných podkladech, zejména na
liistoriosofii a na náboženství. liistorické doklady evra
sistu byly z mnoha stran kritisovány, konstrukce nábo
ženská jako lichotící národní ješitnosti byla prijata s opo
vržením.

Jedny i druhé vývody budu prohlížeti najednoU a
spolecne, nebof sami apoštolové evrasijství fakticky ne
ciní mezi nimi rozdílu a pro mne bude pohodlnejší, jed
r;ati o této otázce beze zbytného vbíhání do podrobna.

Nezdržuji se li theorie o puvodu Rusu z mytických
»dynlinu« rusovlasého asijského plemene, které podle
cínských pramenu obývalo poušf Gobi od XV. století
pred Kristem do Vl. století po Kristu a pak se vysteho
valo na západ.

Tato theorie není ješte dostatecne zpracována a není
u evrasistu prevládající. Obycejná historická theorie
evrasistu tvrdí, ž.e tradice Ruska kyjevského byla nejen
prerušena, nýbrž prímo znicena vpádem tatarskÝm.

Rusko stalo se jako zvláštní U I u s cásti velikého im
peria Džingis-Chana a prevzalo jeho ::vyky, prosákla
krví turanskou a myšlenkou tatarskou - vubec stalo se
sférou mongolskou«, což pro vždy dalo l~usku smer
!{ AsH.
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V této nové syntési prvku evropského a asijské
jakou se stalo Rusko, stalo se náboženství, pravoslav
hlavní podstatou života. Po rozpadnutí se imperia tatar
ského, oprelo se státnictví ruské, jež se stalo dedictví
státu Džingis-Chana, o silné, náboženskomravní funda
menty. Podle tvrzení evrasistu patril každý Rus, b
ohledu na svuj stav spolecenský, k jedné a téže kulture.
mel táž náboženská presvedcení, mel tentýž svetonázor
tentýž etický kodeks, tytéž životní zvyky. Rozdíly me
jednotlivými vrstvami nemely puvodu v rozdílu kultur
ním, nýbrž byly rázu ciste hospodárského; duševní a
hmotné hodnoty rozhodující o svetonázoru a zpusobu ži
vota tech vrstev byly stejné, rozdíl byl v ruzne hodnot
llém majetku, ve stupni uskutecnení spolecného kultur
ního ideálu v živote. Bojar nosil bohatší oblek, jeho jídlo
bylo chutnejší, jeho bydlení pohodlnejší, než-li u oby
cejného mužíka, avšak kroj jeho obleku, jeho jídlo a sloh
jeho domu byly tytéž jako u sedláka.

Programatická evrasijská literatura tvrdí, že v živote
Ruska moskevského byla podkladem všeho náboženství,
»víra pravoslavná«, avšak v pojmu ruském »vira« nebyla
jen úhmem abstraktních dogmatu, n~'brž byla jednotn~'m
systémem konkretního života.

LITERATURA A UMENI

Ferd. Peroutka:

Problém F. X. Salda.
III.

p rázdniny pre~'u,šily mou staf vO p. ~ .. X. Šaldovl
u konstatova11l. ze tento muz, ktery Sl dlouho dal

mnoho práce, aby vypadal jako veleknez stylu, dá si
nyní neméne práce, aby vypadal jako prostý mezi pro
stými a aby se zdálo, že píše - jak se ríká '- jak mu
zobák narost. Problém je v tom: pochybuji, že by mu
byl tak narostl. Má-li nekdO' n0'S pro ty veci, vycítí
snadno, jak proste píšící F. X. Šalda je neco jako
doktor Faust, když si v nedeli vyšel mezi lid. Bylo by
treba se radovat, kdyby nynejší prostota a civilnost
Šaldova stylu vypl)"v'lly z vnitrního založení. Mnohý
zlozvuk, který skrípe v jeho vetách, a mnohá nápadná
neobratnost však ukazují, že civilnost jeho slohu se
zakládá nikoliv na vnitrním sklonu, nýbrž na theorii.
Pravda jest, že F. X. Šalda, který jako žák dlouho
pokorne sedel u nohou velkých pathetikLt stylov}'ch,
provádí nyní neco, cemu se ríká jít i S dob o u.
Tento muž devadesátých let vynakládá mnoho energie,
aby se zdálo, že se m.rodil nekdy k o lem r o k u 1910

a že je nefalšovanÝm vrstevníkem Devetsilu; kdysi
chtel se podobati Carlylovi, Hellovi a Bloyovi, a nyní
se pachtí po tom, aby se podobal p. Teil!emu. V zá
palu prvního nadšení pro nový svet dopustil se dokonce
výroku, že je rád, že už nemusí císti Dostojevského,
nýbrž že muže císti p. Kalistu. Za tento výrok by za
jisté i muž tak dustojný zasloužil, aby byl ocIevzdán
k domácímu potrestání. Nedávno v jedné debate p. F.
X. Šalda na mne zahrmel: d0'volte mne se vyvíjet! Ale
zajisté, dovolím každému se vyvíjet, kdo toho má za
potrebíl;1 precIpokládám jen, že u dospelého muže, který
mel ctyricet let casu na myšlení, nemají b),ti obrátky
v)'voje tak rychlé a casté, aby se od toho divákum
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kdo mne má rád? koše se žhavým uhlím ke m[l~! Bylo
to myšleno na Richarda Wagnera, ale F. X. Šalda po
.[lekolik pO'sledních let nemel daleko k této situaci. Jen
z trapnéhO' strachu pred vystydnutím múže clovek

tvrditi, že je rád, že muže místo !?Qstojevského císti
prvotiny páne Kalistovy. Solnesa, Ja~ '~námo, vyvedla
Hilda na vež, s které sp'ldl. Také F. X. Šaldu vyvedl
Devetsil na leckterou vež, s které spadl. Jen proto, že
veril více znamením u cesty než sobe. Jako belletrista
nikdy nevynikal Šalda obratností; jeho krásná prósa
bude dávnO' zapomenuta, když se ješte budou císt jeho
essaye; a je-li co krásného na jeho verších, tedy hlavne
bolestné napetí mozku; nikdy nebylo v Šaldovi onoho
melodického zdroje, který je vlastní pravým básníkúm.
Ale díla jako »Díte" a »Zástupy" klesají i pod Ú'bvyk
lou neobratnost Šaldovy bel1etristické tvorby;, to je
vež, na kterou ho zavedlo ptaní, cím je povinen dohe;
tady Šalda vybehl z pokoje a šel s muzikou, kterou
zaslechl na ulici:;, nemohlo prijíti nic jiného' než pád;
jak »Zástuoy", tak »Díte" je nejsušší theoríe, jakž takž
upravená pro divadlo, bez stopy O'rganického tepla; je
to napodobÚ'vání neceho cizího. Kdyby naše kritika
mela odvahu k uprímnosti, byla hy cerné na bílém
rekla to, co ríkala jen po strane: že je to žalostná ka
tastrofa, Místo toho se zastavila s uctivou rozpaci
tostí. Její povinností však bylO' docela brutálne vy
kriknouti: zadrž! Rekneme bez príkras, jak se veci
mají: »Díte" i »Zástupy" jsou bedný plod behání za
módÚ'u, jaký. by nemohl privést na svet nekdo, kdo má
svou osobnost pevne v rukou a kdo není zmaten vecmi,
jež se dejí na ulici a v literárních kavárnách. Takové
veci Šalda napsal jen proto, že nemel dO'sti charakteru,
aby je nenapsal, a že pO'litikou byl uveden do stavu
trýznivého nepokoje.

Zdá se mi, že Šalda sám obcas se podezíral z nedo
statku pevné osobnosti, jak se to i V rchlickému stá
valO'. Po té stránce je v jeho lyrice rada zajímavých
povzdechú. Jako Vrchlický nakonec si rekl: »mLlj ší
lený chvat mne zabil", tak si ríká Šalda ve chvíli oSO'u
ního rozjímání:

"A chápeš náhle, že jsi byl vždy utracená prední stráž.«

A cítil jsem vždy uprímný povzdech cloveka vnitrne
rozkolísaného z tech veršu, které Šalda napsal na smrt
Detleva van Liliencron:

»Já chtel bych jenomJ jedno: tak v Života sedet sedle

pevne, jak ty jsi sedával v nem.«

Znám dobre všechny ty velké rozdíly, které jsou
mezi osobností Šaldovou a Vrchlického. Pres to jsem
presvedcen, že v jejich osudu jest neco podobného,
Oba v podstate skoncili jako kulturtragri. nikÚ'liv jako
tv~rci. Neúnavne prinášeli mladému národu bohatství
ze západních kultur - my všichni, kterí dnes píšeme,
žijeme v tom neh onom smyslu z jejich díla; oni sami
nemeli pri nem. dosti casu rozvinouti a upevniti svou
osobnost. Vrchlický k nám tak horlive nosil nové ver
šové formy a nové vzory, že konec konetl jsme na roz
pacích, máme-li ríci, kde vlastne se projevuje on sám.
Šalda pak horlive a poctive prinášel k nám velké a
pronikavé myšlenky zápaclní, ne jako svuj osobní v}'raz,
ale jako kulturtrager. Procítil a rekl krásné veci; ale
scházela mu vnitrní jednota. Proto dnes sotva kdo vy
stihne podstatu toho, cemu nás Šalda ucí. Ucí tomu
i onomu, jak to delali skÚ'ro všichni ti, kdož s nadše
ním otvírali okna do Evropy. Otvírání oken do Evropy
neskoncilo V rchlick5'm; generace let devadesátých, ac

y mžitky v ocích. Myslitel - a každý, kdo bere
do ruky, má povinnost b},ti myslitelem - má se

acovat urcitou solidností :l stálostí, aby ti, kdož
za ním, vedeli, za cím jdou. Každý spisovatel je.

en sv)'m ctenárllm aspoÍ'í nejakou stálost. Vyjde-li
konecna neho najevo, že vlastne UCIl jen v}'voji,
ravÍ sv)'m žákt"tm bolestné zklamání. Vzpomín<'lme

Šaldu, kterak ucil impressionismu, této tklivé fi
fii nejosobnejšího okamžiku, a kter.ak to potom
enil za dústojnou theorii nadosobních hodnot;

eli jsme ho, kterak již již chystal se státi druhým
leckema produkoval v »Loutkách a delnících bo
t a ve »VenkO've" neobycejne ozdobnou filosofii
y; videli jsme ho jako ideového dodavatele agra
u; videli jsme hO' za nedlouhou dobu potom psát

mata skoro proletárská a potulovat se kolem »Ru
o práva,(; oslavoval kO'nservativism pi'tdy, a pak pri
s theorií »nejkrajnejší levice",;, byl postupne O'zdo
strany agrární i komunistické; byl individualista,

když psal »Zástupy",' byl kolektivista; zaC'l1 jako
'ak)' HuysmansLlv literární aristokrat, a nyní delá
mužepro to, aby se stal lidovým; lze na nem do
ce pozorovqt neklamné stopy úsilovného snažení
bodrosti!;ije pacifistou, ale na okamžik pricichl
fhkonu oné O'travné filosofie, která mluví o mo-

tnosti války; velebil nadO'sobní hodnoty ve fašismu,
pak se zmenil tak, že ho p. dr. Dartošek mohl bez

o vedomí a bez znásilnení jeho svedomí podepsat

o organisátora 'protifašistického manifestu. My zaé dovolíme p. SaldO'vi se vyvíjetl;1 ale on musí do-
lit zase nám, abychom se ptali po jednote tohoto
oje1 abychom byli zvedavi, které fási tohoto vý-

je máme vlastne verit. Myslím, že i nauku duchi't
mi složitých je možno krátce a jasne povedeti ve
outrech vetách; dovedl bych velmi krátce ríci, cemu
s ucí Tolstoj, cemu Dostojevský, cemu Schopen

uer a Nietzsche. Každý by se však marne pokoušelTnoutido dvou nebo trí vet podstatu ucení Saldova.
ení to proto, že tu není žádné takové podstaty, ne
delitelnéod jeho osobnosti, a že je tu jen vývoj?
enapíše jednou literární historie nad práci Šaldova
'vota výstražné slovo Flaubertovo: tisíc krásných
Íst - a žádné dílo? Není tragikou tohoto muže, jenž
el mnoho z tO'ho, z ceho se delá velikost, že mu
podstate scházela neústupná, sobe verná osobnost?

Teotvíraltaké on - jako V rchlický - více okna do
vropy,než aby žil po svém? A není i v nem kus hro
dnéhoosudu ceských spisovatellt, z nichž tak málo

er)' odváží se být poctive sebou samým?
Všechny tyto veci vynikly, myslim, na Šaldovi ze
éna nápadne v dobe poválecného kvasu a spechu.
idíme,kterak tento muž stojí na križovatkách s roz
• zenýmarukama a s tísní a trémou se vyptává vzdu
u kolem sebe:. ó dobo, ceho si žádáš ode mne? Ale
lépepro spisovatele nejí ti s dobou než ztratiti svou
obnost. Žádné velké literární dílo nevznikne jinak
ž z neústupné vernosti sobe; jen ty myšlenky po nás

'stanou, které jsme dlouho zahrívali svým vlastním
lem; spisovatel, který chce vykonat neco trvalého,

usí se umet zastavit v pravou chvíli. A nesmí trpet
achem ze stárnutí, To zdá se býti specielní Šaldo-
u trýzní. Šalda a Devetsil - to jest jako stavitel
lnes a jeho Hilda. Ve ctvrtém díle Nietzscheovy
ihy »Tak pravil Zarathustra" vypráví se, kterak

arathustra na své pouti setkal se se zestárlým kou
lníkem, bedujícírn :1 volajícím: kdo mne ohreje a



vypadá náramne individualisticky, pokracuje v tom
díle. A Salda cele patrí do této generace. V tétO' zemi je
více osudu podabnS'ch Vrchlickéml1, než by se zdála na
první pahled ..

Rotmistri.
1.

N aviny prinesly ve dvou dnech po sobe zprávy
o sebevraždách rotmistru, které si byly velmi podobné.

1. srpna:
"Ve stredu dne 31. cervence se zastrelil krátce pred 12.

hod. polední ! ve skladišti ze služební pušky praporcík
František ~ilhan, pridelený racliové stanici petrínské. Du
vodem sebevraždy Šilhanovy byly jeho neutešené pomery
hospodárské, jak plyne z dopisu, které ~ilhan zanechal a
adresoval ruzným velitelum.«

2. srpna:
_ "Z Plz ne. Ve meste Blatné došlo vcera vecer ke krvavé

.rodinné tragedii. Asi o pul 11. ozvalo se nekolik výstrelu

z domu, kde bydlil 40letý praporcík Otto Polívka ... Pra
porcík zastrelil z pušky kulovnice jednou ranou do srdce

svou ženu, sám se pak strelil do bricha ... Tragedie je
následkem rozháraných pomeru rodinnYch. Spory manželu
vznikaly obycejne po prvním, když praporcík Polívka pri
nášel skrovllou gáži a nastávaly starosti, jak uspokojiti
veritele ... «

Není to letos poprvé, kdy je verejnost upazarnována
na ratmistry jejich sebevraždami. Na mimorádném
sjezde Svazu cs. ratmistru v Brne ve dnech 27. a 28.
zárí I925 clen výbaru PadpLlrnéha fandu, jehož úce
lem je paskytovOl.ti hmatnou pamac vdovám a sirotkum
po zemrelých rotmistrech, podával tuto statistiku
o úmrtích clenLl-ratmistru PadpLtrného fondu:

V dobe od I. cervence 1920' dO' 31. srpna 1925 ze
mrela 217 clenll (kancem srpna 1925 mel fand 850<)

clenú); z taha je prícinau úmrtí:
tuberkulosa 78 prípaclLl,
sebevraždy 30' »
neštestí, pád s letadla, s kone a j. 25 »
astatní nemaci 84 »

caž znamená, že z celkavého poctu 217 neJvlce
(35'970) zemrelo tuberkulosau a sebevraždau (T 3'8%).
Prícina sebevražd podle slav referentoyS'ch: dluhy,
vzniklé nemacemi, které vycerpávají nedostOl.tecnS-plat
rotmistra, dvají rozvrácený živat rodinný v dusledku
bytové krise; atresená duvera ve slibovanou financní
pomac, která však odnikud neprichází.

Sebevraždy rotmistru z 31. cervence a 1. srpna t. r.
však nejsau prvními sebevraždami ratmistrLt v tomtO'
roce. Na sjezde rotmistr LIletas 17. a 18. kvetna v Pra
ze referoval jednatel Padpurnéha fandu, že v tomto
roce zemrelo již 20' bntrí, z nich 4 sebevraždou, mezi
nimi rotmistr Fanta z Plzne, který zabil sebe a celou
svau radinu, když mu 1. kvetna zbyla na živabytí celé
radiny 112 Kc, prataže astatní cást platu pahltily splát
ky na dluhy. Referent upazarií.aval na neudržitelnast
zoufalé haspodárské situace rotmistrLt a jediné výcho
disko videl v radikálním pastupu vojenské správy,
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má-li prípad Fantuv zustati ojedinelÝJTl. Dve sebe
vnždy techtO' dnLl krvave patvrdily závažnost jeho
slav, jsauce záraven nabádavou príležitastí, aby si
i širší verejnost pripamnela existenci rotmistru neboli
gážistu mimo služební trídy a uvážila, jaký je jejich
v)'znam prO' armádu a jak jsou odmenováni jedmk
vzhledem k své práci, jednak vzhledem k skupiná'll
dLlstojnick)'m.

U nás se stalo okridlen~'m slavem VoskovCClvo
\Verichava: Trp kazáce, budeš ratmistrem (z \Vest
Pocket Revue). Jakoby b~·ti rotmistrem znamenalo (h
sažení vytauženéha cíle po dobách težk)'ch zkoušek.
.PnvdivejŠí je ironie, s jakou Werich svau PrllPOVCÚ
pranáší. B~·ti rotmistrem není žádnou slastí. Nezmi·
zelo ješte zcela odium. které cs. rotmistri zdedili !)/)

rakousk)'ch šikovatelích. Drží se i u civilního obyva
telstva i na vajne, nebat nic na svete není institucí tak
zvykovau. pohybující se ve vyjezdených kolejích tak
setrvacne jako vojna. O duchu :llmády se mužc hodne
psát, ponevadž píšící vojenští te()retikové neb)'vají oby
cejne vojensk)'mi praktiky, ale duch 'lrmády, zejména
v míru, je zjev velmi imaginární. Vetší v)'znam mají
vojenské zvyklasti, straze bezduché, které si vytvárejí
urcité typy postav, urcité formy, s nimiž je težko
hnauti (vzpomente v tétO' souvislosti, jak se u nás, po
!O letech, prihlásily k nabytému právu cervené kalhoty
u jezdectva, neboli zvykave, .'1by ta k tem kalhotám
lépe šlo, u kavalerie). Stejne ta' je i s úradem 1',)t
mistra, l<ter)' nastoupil Z'1 rakouskéhO' šikovatele. Stej
ná nebo aspoií. obdobná funkce v armáde rakousko
uherské jakO' v naší, zpusobuje i spalecné rysy, které se
dají odstraniti jen dlauh)'m v)'vajem a ani pak ne zceh.

V starém Rakousku byli šikovatelé páni, jak)'m ne
bylo hned tak ravna. Je o nich znám výrok nevím už
kterého cís'lre, snad Viléma 11., že kdyby nebyl císa
rem, chtel by b\"rt rakouským šikovatelem. Jejich P'~
stavení nebyla zákanne upravena tak dobre, jako n:l
šich rotmistru, netvorili samostatnou skupinu gážistú
mimo služební trídy, n)'brž byli to jen paddLlstojníci,
ale byli hmotne lépe zabezpeceni a hlavne rakousk~·
vojen sk)' systém jim dával veliké možnosti, aby se je
jich prání stala zákonem .OJ.jejich služehní postavení
v)'nosn)'m obchodem. Cs. republika tento typ šikovatele
nemohla avšem potrebovat. J. S. Machar v »Peti letech
v kasárnách« píše, jaký má bj',t ceskoslovenský rot
mistr: »1\1usí zmizet z armády typ starých šikovatelet,
tech všemocn:)'ch pašu s hladovými pr-"ty. Rotmistr
náš musí být situO'ván tak, aby vojákování stalo se
životním pavaláním jehO', v nemž se mltže oženit, mít
rodinu .'1 nemusí pocítat s úplatky a s necím horším.
Sarže jehO' priradí jej tesne k dústojníkLtm, temito
hude oslavován »pane«, s prost)'m vojákem pak sblíží
jej spolecn)' puvod a tak bude mít k nemu duveru jako
k staršímu bratru, tento úctu a víru jako k svému nej
bližšímu pomocníku. Musí mít jisté vzdelání a inteli
genci ducha a srdce, aby byl vojákovi nejen velitelem
ve službe, ale i rádcem mima službu a JehO'ucitelem
vždy a všurle, nebot vojákování nesmí být trapnou 110

vinností jako za Rakouska, ale pokracovací školou
mladého cloveka, jež doplní jeho vedomosti, ueelí jeho
pavahu a pripraví jej ke vstupu dO' života. Voják náš
nesmí duševne zahálet - ta jest úkolem rotmistru a
dllstojníkll v naší armáde.«

V tomto citáte je oprwdu vše nejkrásnejší, co si jcn
lze o cs. rotmistru pomyslit. CO' se ve skutecnosti stalo,
aby se jí tentO' ideál cs. rotmistra priblížil? Faktem je,
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Prítomnost.,

vzdelanejších kategarií žen bojuje dasud marne a rov
nocennast s muži pri absazavání míst státních úredníku
kanceptních. Svet se mení. Ženy, jichž jest ostatne na
svete vke než mužll, nemahau a také nechtejí cekati,
až se jim naskytne príležitost ku snatku a až jejich ob
živa se presune z radicú na manžela. Ostatne zvyšující
se živatní úraven davaluje mužúm odkánnÝm jen na
vlastní v)'delek zakládání radiny až v pazdejším veku,
než tomu byla dríve. Behem pas ledních desetiletí da
staly se ženy do mnaha pavalání, která druhdy byla.
zastávána v)"hradne muŽÍi;1za války staly se i kanduk
1érkami na železnicích a tramvajích, vyskytují se již
samostatné živnostnice i v abarech, jako je reznictví ':l.

kavirství. o nichž nikdy nebylo predpakládána, že by
je ženy mahly zastávati. DávnO' máme stredoškolské
profesarky, rádné to abs01ventky filosofick)/ch fakult,
a lékarky, nehlede na theologii, kde jsou ženy jakO' du
chavní ósadne vylauceny, byla to práva, na která se
ženy dastaly jen pa dlauhém baji.

Nyní také pocet prttvn icek u nás rak ad raku staupá a
nastává otázln jejich praktickéhO' uplatnení. Dasažení
vysakaškalské profesury jest vllbec ješte velmi vzdá
lena, v advokacii jest stále menší uplatnení i prO' pre
míru dorastu mužského a prijímání juristek dO' verej
n)/ch a státních úradu jest zjevem dasud ajedinelým,
ackali práve po vilce, kteá vyhubila statisíce mužu,
vyskytly se zejména v naší republice daby, kdy nebyla
prO' službu konceptní a zvlášte soudcovskau dostateÍ<
vhadných uchazecu mnžsk)lch. Tím spíše, že ríkala-li
se v b)'Valém Rakousku, že státní úredník nemá nic,
ale že to nic má'lspan jisté, dnes ani tatO' nic není
vlastne jisté -- viz restrikcní zákon, proto není divu,
že kdo má vetší šance v živote saukramohaspodárském,
dá prednost uplatnení se zde, k0e mllže pastavením i
platem staupati podle sv)'ch schopností rychleji bez
striktne vytcenéha pastupu pragmatikálníha podle délky
služby a bez nutnosti uplatnavati vhv a nátlak palitický.

Otázka prijímání žen do kanceptní služby státní byla
rešena vládau již v roce 1923 a ta negativne, ackoli
par. lO6 ústavní listiny praví, že prednastní práva po
hlaví, rodu a pavolání nejsau uznávána. Sdružení aka
demicky vzdelaných žen vydalo lani brožuru »Právni
cky na universite a v praxi«, ve které jest uvedena, že
žádast právnicky a vypsané místa kO'nceptníha úrední
ln služby financní byla vyrízena záporne s odvaláním
na usnesení ministerské rady z 3. zárí 192J, která prý
neprijala n;lvrh min. financí na pripuštení žen ke kan
ceptní službe státní. V roce 192CJ!27 byla na cs. univer
sitách asi 300 studentek práv. Kam tedy s nimi?

Otázka pl-ijímání právnicek dO'kanceptní resp. soul!
covské služby byla koncem raku 1928 apetne razvírena
a zdá se. že vlácla bude k ní zaujímati opetavne stano
visko letašníha podzimu. l\.linistcrstva spravedlnasti
sdelilo tatiž ministerskému prec1sednictvu, že u souclu
] 1. stolice zl'lstává pro nedostatek uclnzecll neobsazeno
z 2289 systemisavan~'ch soudcavskS'ch míst 2S8 a že by
chtela prijmauti ješte dalších J 59 vhodných cekatelu.
I)anevadž na tato uprázdnená místa hlásí se rada práv
nicek. p () d m í n k ú m vy h o v ují c í c h, má vláda
jJadrabiti ješte jednou otúzku prijímání žen do kancept
ní služby zásadnímu rešení a kanecnému rozhodnutí.
]\I inisterské presidium zahájilo prata anketu a prevážná
vetšina ministerstev již tlumacil'l.. svaje hledisko. Zá
sadne není žádný ressort proti - pokud by se týkalo
pripuštení žen dO'jiných ressartu. Kanecne nejZdjím<l-

dva nejmO'nstrósnejší rysy, které byly s pasta vou
ouskéha šikO'vatele neO'dlucne spojeny, úplatkárství

hulvátské sprO'stáctví, byly dllkladne ztlumeny. O vy
árení nO'véhO'typu ratmistra má zásluhu predevším
enený pamer verejnasti k armáde. Válka strhla ne~

prosne trpytnou raušku glarialy, jakau byly ahestreny
írové vO'jenské parády, lidé nejsau achatni asprave
novati skutky, adpO'rující zásadám obcanskéhO' ži

ota, nejakým vyšším pasláním armády. Rakouský typ
. ovatele,zbavený hanasné apory c. a k. manarchisl1ll1,

v dnešních demakratických pomerech nemožll)'. Zá-
luhu o nO'vý typ ratmistra mají dále nesporne legio
'ri, kterí jsau i mezi ratmistry zastaupeni veln,i haj
'. )VšemO'cn)'paš1. s hladav)'mi prsty« mizí z cesko
lovenské armády.
Zdaleka však nelze ríci. že bv se skuternast blížila

deálnÍpredstave a cs. ratmistn;. Yajenská srráv:l ne
á dosti odvahy vyrešit ratmistravskúu atázku d~l
adne. KdO' ví, jak.,' je :lrmáda nehybný, vývoje ne
h(Jpn~'celek, nehadící se dO' dahy demokratick~'Ch rá

II, pochopí tutO' liknavost vajenské správy. abzvlá~te
ri omezen,)'chfinancních prastredcích, jimiž dispu
uje. Šla se na ta hcino, vnejškave. Predevším bylo

zarrženo pajmenoVání šikavatele a místa neho zave
denojména rotll1istr'l. Je ta pochapitelné. když jméno
ikovatele byla ve všeobecném opovržení u civilního
byYatelstva. Bohuž!;'1 práve ta zmena nebyla zcela

Vfastná.Jméno rotmistr má It>pšíkvality ciste zvukavé,
zní více vajensky, ale šikovatel je slava ceštejší a vy
. druje pekne. názorne, svuj absah

Stejne vncjškové je utvarení samastatné skupiny
ážistu mimo služební 1rídy, jíž byli ratmistri sice ad-

deleniO'dpoddustajníkll, ale jíž hmatne nezískali, b1.
pge ztratili. Byl tím sice vnejškave dán padklad tamu,

co 1\lachar vyjádril slavy, aby ratmistri byli spajava
CÍm clenem mezi vojákem a dustajníkem, ale nehyli
tím rotmistri priradeni »šarží tesne k (1llstajníkllm«.
Rotmistri navrhovali oznacení svéhO' stavu, které hy
Macharave predstwe vyhovovalo lépe: dústajnictí zá
turci. PrO' vajenskcJn správu je ottu:ka rotmistravská

úkolem.jejž jí nikdO' nemúže z;'lvidet: je spojena s to
lika drohnostmi, prO' nevajáka malichernými, na vajen
ké pude však velice ožehav)"mi, s 1alika mal)'mi re

formami.které vzbuzují pahoršení nebO' aspan nelibost
ti di'lstojníkú, kterí pav)'šení sv)'Ch kalegu bez had
nostních tríd pav'lŽují za poškazení sebe, že je težké
najíti v~"chadiska: uspakajení na jedné strane vzbudí
nespokojenastna strane druhé. Za dosavadníhO' »ducha
armády. ta bude rešení težké. nebot vajna je nedlltkliv[t
hierarchie,která nemá vnitrního živata, udržovaná pri
zivote jen prísn.\'mi predpisy, hierarchie, ve které zá
leŽÍn jen na hodnasti, úrade a n1. platu. ale i na kaž
démkn0f1íku u blllzy, stríbrné ci zlaté nitce na nára
menícícha. na strapci u šavle" V takovém ovzduší se
težko reformuje. zvl;"tšte když jde a stav, na jehaž
pokojenosti musí míti stát eminentní zájem.

Budou prá vlliclíY prijímány
do státní služby ~

Je to panekud grateskní situace. Ústava zarucuje že
nám stejn[t práva jakO' mužllm, nikoli však stejné

\Ínnasti (viz vajenská služb1.). A práve jedna z nej-
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vejší bude, necháme-li mluviti personální referenty a
presidiální šéfy jednotlivých centrálních úradú, u nichž
se patrne soustreduje oficielní názor dotycného úradu:

Min i s t e r s t v O v nit r a prohlašuje se zásadne
pro; smerodatnými jsou ovšem zvláštní podmínky, sta
novené pro konkretní místa. V)Tkonná politická služba,
na príklad intervence u odvodLl, nepokojú, demonstr'lcí
a verejných shroináždení nen1úže být provádena žen
skými úredníky. (Což nemají v mnoha zemích také po
licistky? Pozn. pis.) Politickou konceptní službu nelze
však kategorisovati tak, aby byle}možno používati mužú
ku 'všemu, žen pak jen pro urcitou agendu. Proto mini
sterstvo vnitra nemúže na konceptní úrednice ve svém
oboru púsobení reflektovati.

Ministerstvo verejné ~p.:áv~ a pro
s j e dno cen í z á k o n LI míní, ze zeny JSou velmi
vhodnými pro agendu sanitní a sociální - rada lékarek
jest také ve státní službe již zamestnána. Pro prijetí clr)

služby tohoto ressortu samotného jest treba splnení to
lika specielních podmínek, že touto okolností jest dáno
stanovisko min. unifikací k zamestnání právnicek vlast
ne jako negativní.

Min i s t e r S t v o že! e z nic tvrdí, že koncept
ní železnicní úredníci musí nab~·ti praktickou cinností
na tratích presných znalostí exekutivní služby doprav
ní. K takové mmáhavé cinnosti se ženy nehodí a proto
jest jejich prijímání do železnicního konceptu prímo
zakázáno. (Pokud víme, nebyly zkušenosti s konduktér
kami za války - a není to služba práve nejlehcí - ni
kterak nepríznivé, proc by tO' v konceptu bylO' horší,
nota bene, když vetšina studujících žen jest sportem i
telesne vytrénována? Pozn. pis.)

Jinak mohou ženy zastávati službu stejne hodnotne
jako muži - v jin)'ch ressortech totiž - takže zde by
mO'hlo býti provédeno zrovnoprávnení, jak se i ženálT\
ústava z1.rucuj::.

Poštovní správa zamestnává velmi mno110 úrednic
nejen jako telefonistek, n)'1Jrž i jako vedoucích sil sa
mostatne vedoucích mnohé venkovské poštovní (lrady,
kde procházejí jejich rukama nemalé hodnaty vecné
i penežité. Proti zamestnávání žen v konceptní službe
nemá min i s t e r s t v o po š t a tel e g r a f tJ ná
mitek, vylucuje je však ve svém oboru, pr)' vzhledem
na disciplinu a J1.'lmáhavost inspekcní služby (ó té ohle
duplnosti k slabšímu pohla ví I), které jsou predpokladem
plného využití konceptní síly ve službe poštovní. (Že
by inspekcní služba poštovní byla tak namáhavá a vy
cerpávající. aby na ni stacil jen muž, nelze dobre ve·
riti. A pokud se kázne t)'ce. jest samozrejmo, že se ji
žena dovede a musí podrobiti stejne, jako její mužští
kolegové. Pazn. pis.)

Min i s t e r s t voz a hra nic í ucinilo loni ja
kousi trhlinku do generelního byrokratického stanovi
ska. Jmenovalo svnji dlouholetou úrednici manipulacní,
doktorku filosofie Irenu 11alínskou, ministersk)Tm komi
sarem s prominutím cekatelské doby. Tato žena však
jest odkázána proz'ltím svojí cinností na ministerský
archiv. Ani demokratické zásady moderní diplomacie
nepokrocily tak daleko, aby ženy se stávaly vyslanci
nebo konsuly, ci aspon konceptními úredníky techto
úradú, až na jednu ci dve v)Tjimky v Evrope, z nichž
jednou jest sovetská vyslankyne Kolontajeva. A prece
v nynejší delnické vláde v Anglii, kde volební. právo
dostalo se ženám po mnO'h'lletérn boji teprve pred po-

502

slednÍmi volbami, jest žena rádným ministrem a li n'
máme poslankyne i senútorky. Jmenování filosofky d
Malínské není ovšem prejudicielním' pro právnicky
tak ani v tomto ressortu nelze další V)'voj vecí predví
dati, trehaže jeho šéf je tak verným žákem president
vým, který ve svém jubilejním prohlášení k lonském
desetiletí republiky vyslovil své podivení nad zamíta
v)'m stanoviskem státních úradLl ve veci prijímání žen
do konceptní služoy státní.

Min i s t e r s t v O v y u C o v á n i není v z;1S1de

proti pripuštení žen do konceptu, ale samo jest rovnež
velmi opatrné. Má sice mnoho ucitelek a stredoškol
ských profesorek a podle zkušeností, jež s nimi ucinilo,
tvrdí - nikoli bezdLlvodne -- že ženský úredník jest
ve státní službe dražší než mužsk)', ponevadž fysiolo
gické založení ženy má za následek mnohem castefí
poruchy zdravotní a tím i služební, (Také Tabáková
režie má podobné zkušenosti se svými delnicemi. Ze
jména vdajÍ-li se, jest jejich pracovní 'lbsence mnohem
castejší, jednak vzhledem k jejich plnení úkolu manželky
a matky, jednak proto, že nároky na ne kladené za to
hoto stavu jsou fysicky mnohem vetší a tím zdravotní
mu stavu škodlivejší. Proto lékari ln konec uznávají
takové casto nemocné delnice za vhodné k pensionování
a tak se stává, že na 100 delnic pripadá dnes 131 pen

sistek, kdežto na 100 delnÍkLI toliko 70 pensisttl. Proto
jest v poslední dobe kryta potreba pracovních sil jen
z rad mužu, což jest u obchodne vedeného podniku
ovšem zcela omluvitelno. Pozn. pis.)

Min i s t e r s t v o ob c hod u, p r LImys I li a
ž i v n o stí není k otázce zamít'lvé, projevuje však
názor, že v konkrétních prípadech má
k a ž d)' ú rad m o ž n a s t vol n é h o u v á žen í,
hodí-Ii se pro dotycné místo ženský uchazec ci nikoli.

Také min i s t e r s t vos o c i á 1ní p é c e se vy
jadruje, že v každém prípade má býti zkoumána fysio
logická a psychologická schopnost petentLl. Pro trestní
soudnictví se žena nehodí. Problém prijímání žen do
konceptnÍ služby mel by b~·ti rešen s hlediska jednotli
v~'ch ressortú, jelikož rešení generelnÍ mohlo by b~·ti
státní správe a soudnictví na újmu.

1\1 i n i s t e r s t voz d r a v o tni c tví a tel e s·
n é V)' c h o v y poukazuje na fysiologické '1 patholo·
gické zkušenosti se žensk~'mi zamestnanci, což však ne·
znamená, že by pracovní v~'kon ženy ve státní konceptni
službe musil býti posuzován blahovolneji než u muže.
Pro ženy soucasnosti mluví okolnost, že holduji méne
škodlivým vášním než muži a že n () v é gen éra ce
žen s k é ml á d e Ž <", ze j rn é n a s t u d li j Í ci.
s t a I y s e pro voz o v á ním s por t u i f y s j.
c k y' o dol nej š í a z dat nej š í, než tom u
bylo u že n s k é i n tel i gen c e d r í vej š ;.
Vetší sensitivnost a subjektivnost, které mohou míti
vliv na schopnost úsudku a rozhodování i 11'1výkonnost
služební jsou hlavními okolnostmi, o nichž musí ma
žovati príslušné ressorty pred rozhodnutím, je-li žena
s to zastávati to ci onQlmísto.

1\1 in i s t e r s t v o v e r e j n Ý c h p r a c í nemá
rovnež zásadních námitek proti prijímání žen do kon·
ceptní službv s všeobecného hlediska v agende zdravot·
nické, sociální a školské, nikoli však ve verejných pra
cích, jež jsou prevážne rázu technického a jejichž exe
kutivní služba jest spojem. s únavnÝmi služebními Cl·
stami a fysickou námahou. Žena pricházela by v úvahu
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pro nekteré obory tohoto resortu a to jen tehdy,
r1o-1iby vhodného mužského uchazece na místo,
é m;l h{ti neodkladne obsazeno.

i n i s t e r s t v o ~ p r a v e d I n o s t i, které no
anketu vlastne vyvolalo, samo vyjadruje názor,

prá"nicek nebylo by lze použíti pro všechny obory
dnictví :t že by z toho dLlvodu bylo nutno zavésti
tne dve kategorie soudcu: rnužských, vhodných pro
hno, a ženských, upotrebitelných jen pro urcité

ndy. Ostatne behem letoška se opet zájem právníkú
lIdcovskouslužbu opet zlepšuje - patrne vzhledem

nekter)'m pripravovaným zleDšením platových pod
ek.

vetl)'mbodem pro ženy v tomto prehledu prevážné
ce a nerozhodnosti jsou dosavadní zkušenosti

á t n í h o P o zem k o v é h o ú rad U. Zamest-
vá v konceptní službe I I právnicek, ponevadž nemel
tatek mužských uch'lzecu na vypsaná místa. Všech-
tyto ženy se dobre osvedcují, zejména v takové agen
kde není kladeno zvláštních nároku na iniciativu a
orádnou pohotovost úsudku. PozemkovÝ úrad do
clIje, aby ženy nebyly zásadne vylucovány z prí

vné konceptní služby, aspoi'í v ohleduplných prípa
h, kde jeví se nedostatek kvalifikovaných mužsk)'ch
Zvláštní podmínkou jmenování ženy cekatelkou me-

by b),ti jednorocní úspešná praxe, kterou by uchazec
prokázala v pomeru smluvním. Tento zkušební rok
hl by pak v prípade definitivy býti dodatecne zapo
'n. Uchazecka by musila vykázati za tento zkušební
kvalifikaci aspon velmi dobrou.

ta t is t i c k ý ú rad . míní, že zrovnoprávnení
Hl a žen ve státní službe konceptní by nemohlo po

íti státní administrativu. V soudnictví jest tato
olnost snad choulostivejší, ale i zde by mohlo h),ti
Itl dosaženo individuelním výberem. V rade státu
t i souc1covskáslužba zastávána ženami, aspon veci
lcenské,kuratelní a jiné nesporné. Pri trvajícím ne
tatku soudcu jest prímo vercjn)'m zájmem, aby byly

'jímány plne kvalifikované uchazecky, ponevadž t'lk
de dosaženo zmenšeného a casto tragicky koncícího
stálého pretížení aktivních soudcu a agenda bude
statne zrychlena proti stavu nynejšímu, vyvoláva

'mu dlouhými prutahy i veliké škody hospodárské a
iální.

Od J á rod n í obr '1 n y nelze ocekávati stanovi
príznivého, pokud hy šlo o tento ressort; zde to jest

"em pochopitelno, ponevadž ženy nepodléhají také
:jensképovinnosti. Min i s t e r s t voz e m e d e I
v í neliší se valne ve svém názoru od prevahy ostat

ch resortu.

e j v y Š š í k O n t r o 1n í ú rad nehodlá vyluco
ti žen z konceptní služby, pro jeho vlastní praxi .iest
hodujícím stanovisko, že jsou do tohoto úradu pri
áni ien úredníci. osvedci vší se v iim"ch odborech

'tní správy nebo ;oudnictví. ".
A konecne prichází názor ressortu pro celou otázku
jduležitejšího, kter)' musí dbáti toho, aby státní roz
"et byl co nejúspornejší a ahy též osobní náklady
tní správy byly co nejúcelnejší, cili aby i n málo pe

hylo zde dosaženo pokud možno hodne muziky.
le mínení min. f i n a n c í nemuže ani práv
é vzdelání žen preklenouti prekážky, kladené v ce
zrovnoprávnení s muži samou prírodou. Proto lze
použíti v konceptní službe jen pro nekteré obory.

Kdyby však byly pro ne vymezeny jen tyto agendy,
pak byla by nutne brzdena jejich úrednická kariéra,
což by opet vy;volávalo jejich nespokojenost a zklamá
ní, ponevadž by t":!.kžena nemohla nikdy zaujmouti ve
státní konceptní službe místo vedoucí. Omezená po
užitelnost nemohla by býti dL!vodem ku zmenšení poctu
definitivních úrednic a jelikož mimo agenclu pro ne
vhodnou nebylo by lze jich použíti, vznikal by práve
v techto oddeleních správních nadbytek personálu, na
kterém by ztroskotala veškerá personální úsporná opa
trení. A kdyby se pak konceptní úreclnice provdala, byla
by otázka jejího setrvání v úrade tím tíživejší, než
u státních zamestnankyn nižších htegorií, kde taková
situace vyvolává již dnes znacné obtíže. Otázka pensio
nování nebo odbytného pro takové prípady zustává
u nás nevyrešena, krome ustanovení restrikcního zá
kona, kter)' však jest opatrením zcela mimorádnÝm
a prechodným. Za takového stavu vecí bylo by v nivec
veškeré vzdelání odborné a treb3. víceletá praxe a slu
žební postavení konceptní úrednice, jež by v dusledku
snatku nebo pozdejšího materství abdikovala. Minister
stvo financí jest zásadne proti prijímání žen jako prag
matických nebo definitivních úrednic, nemá však námi
tek proti zamestnávání právnicek jako smluvních v obo
rech, které by mohly rovnocenne s muži zastávati. Vy
konávání státní svrchovanosti, m príklad soudnictví,
nemuže však býti sverováno úredníkum smluvním.
V ressortu financní správy samotné nejsou ženy pova
žovány za vhodné síly a proto nebyl s této strany pro
jeven o ne zájem ani v letech, kdy pro nedostatek vhod
ných mužských uchazecu utvárely se zde personální po
mery nejtíživeji.

Otázka prijímání žen do konceptní služby státní jest
zejména letos predmetem hojn)'ch novinárských clánkll
a polemik; má svoje ženské bojovníky i v Národním
ShromáždenÍ. Mužský tábor i v právnických kruzích
vysokoškolských profesorl! delí se na privržence a od
purce. Možno býti právem zvedavu, jak hlamounsky
vláda poznOVll o veci této rozhodne. Príliš odsunovati
toto rozhodování by nebylo ani úcelným, ani ducha
plným. Dostaly-li se ženy již do tolika oboru cinnosti,
vyhrazené dríve mužum, a to casto pres tuh), odp)r
s mužské strany -- aniž se vyskytly sociologické pro
blémv v obávaném rozsahu - také okolnost nižších
platu" 3. mezd žensk)'ch zamestnancl! nevyvolala kriti
ckých otresll na všeobecném trhu práce- možno
v podstate míti za to, že dríve ci pozdeji dosáhnou i
právnicky svého cíle, tím spíše, že tu jde o kategorii
akademicky vzdelan)'ch žen, která sotva kdy presáhne
poctu nekolika set osob rocne.

Latús Cheronnet:

Chvála pohlednice.

Pohlednice se musila nutne zrodit. Je lidovým výrazem fotografie, tohoto umení, které má svou avant-gardu a pri
mitivy. My nebudeme cekat osmdesát let, abychom ji odkryli.
Nedávný její vznik nesmí zpusobit, abychom nevychutnali
všechnu tu zvláštní príchut pohlednice, celé její bohatství,
kouzlo naivních nápisu, její barbarské a odvážné barvicky.
Najdeme v ní smysl, vývoj, vlastní esthetiku a poesii.

Každý ví, že pohlednice jsou jednak barevné, jednak neko
lorované. Tyto poslední mají cenu kresebnou' nebo dokUlpen
t"rní a jsou venovány krajinám, "pohledum«.Nekdy jsou »ume-
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lecké« a tedy práve z toho dllvodu ohavné, ale nejcasteji jsou

pocestne vyrábeny v seriích v duchu cistc obchodním. Ne
kterí lidé je milují. Pak sc odporucuje schovávat je asi deset
let - a jednoho v(Jcera je prohlédnout. Tyto hodiny jsou p:tk
5tejnc zajíma\'c a podivuhodné, jako když jste prítomni pred
vádcní pred válecných filmll.

Ale pohlednice kolorované jsou preee nejkrásncjší, nejdo
jemncjší. Jimi dáváme se unášet pryc ze skutecnosti do 11\:

honecné, okouzlující idealisace. Oplývají ženami a kvctinami.
Chansony a pohlednice jsou sestry. Ale jestliže kuplety a
refrain'y jsou prosycen~ nejruznejší náplní, barevná pohled
nice Iná jednu, jedinou myšlenku: L á s k u, lásku ve všech
o,tadiích svého vývoje (touhu, nadcji, stálost, sliby), ve vše:h
ÍOrll1ách (platonickou, vášnivou, materskou, synovskou, smysl

nou a zbožnou). Skutecne, pohlednice byla stvorena' proto,
aby Illluvila jen o lásce, aby zkrášlila city, aby diskretnc pro
nduvila ve vzpomínce o neprítomném. Je to poetický a snadný
prostredck k vyjádrení citu bez neobratných frází. Pohled
nice obsahuje skladbu a pravopis srdce - nezapomíná na žád
nou eventualitu mezi zamilovanými. Jen vybrat, koupit :l

poslat:

Tato pohlednice odnáší mou nehu.
prijmi ji má milá' tam na druhém brehu.
Ze všech nejctnostnejší je má snoubenka

u ní zllstane má poslední myšlenka.

Vajícko velikonocní verejne mllže ríci,
co musím já tajne ve svém srdci stríci.

Jen ješte políbení na horké celo,
aby se mi od Tebe tak težko nejelo.

Co si v srdci prejete, to skrývají tyto kvcty.

V<iš luzný pohled je moje nebe,
nemohu žíti Anežko bez Tebe.

V myšlenkách dlím u Vás stále.

Všechny tyto obrazy ve skvelých barvách, které jsou ješte

usmerncny veršovan)'mi narážkami a touhami, jsou pro pi
satele i adressáta geniálne pripraveny, promyšleny. Stací je
diné slovo, nebo jen podpis, aby pohlednice byla zindividuali
sována.

Nic na wet;\ nemuže zabít srdce lidu, ba ani procesy foto

mechanické. Všude je mu treba zazpívat romanci, nechat vy
pucet malý modrý kvet, nebot to je jeho život.

Bože, jak jsou dámy na pohledech svudné. ZtelesllUjí rok za
rokem ideál efemelnÍ - a jsou i z toho vybrány ty nejdr<iždi
vejší. Mám pred sebou 'nekolik dam pred válecných. Jsou sta
ženy korsetem do vosího pasu. Bujné poprsí, obliceje sladce
vyzrálé, vencené složitými úcesy s rCtztl)'mi vlnami a kudrlin

kami. Nosí šaty princezen, nebo svetlé živutky a sukne se
šelestícími volány a mají bezpochyby opojivé prádlo. Nekteré

z nich mají prehozeno boa z per. A tak vyšiíoreny vystupují
z obrázkCt ke mne; já je srovnávám s chansonetkami fragso

novými a s romány Marcela Prévosta. Sbíral jsem tyto
exempláre pred válkou, miloval jsem je po celé své detství 

ale než jsem dospel, zemrely, zmizcly a byly nahraženy jinýllli
ideály doby. A tak tyto predválccné dámy nikdy ve skutec
nosti nepotkám. Odešly zároven s polkou a s fiakry.

Ted jejich dcery mají Illikáda, chlapecká lladra a vzhled

vecné puberty, vllbec nemyslí na to, aby cloveku rekly ncco
j(;mného - a dají-li se vyblejsknout - pak jen v autu, nebo
s raketou v ruce. To asi zase dojímá mé synovce. Dívky
dnešní, pokud ješte sní, tak nekde v biografu - a tu se jim
r,bjevuje krásný mladý muž se zvlneným úcesem.
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Úkaz dob . Kdysi milenci mcli kníry. Víte, takové kní

které se ženy dotkly df'ívc než rty, polehtaly a pÍ'Ípra"ily
tak ke skute\:;nérnu polibku. Nyní pohled"licové krasavce vy
strídaly mOl'ldéní panáckové a tanecníci. Novomanželé
cestní a cudní byli vystrídáni delikátními hejsky, kted
chystají ztrávit svou noc s ncjakou girl z l11usichallu, kte
\:;eká ve velmi jednoduchých nedbalkách.

Stejná poznámka platí vojáklnTI, námorníkum, vždy kýž
ným a ocekávaným. Vojíni 1929 jsou bezvousí, kde2to jeii
starší bra trí s epaulellami a pompony zakládali si na špica

tém, dobývacném kníru. A mimo to, zachovávali hezkou tra·
dici: vystupovali na pohlcdnici jen s puškon a v náru~i drželi
spoustu kvetin.

Vecné dno lásky, abychom mluvili jakl) chanson, na pohled·
niCÍ prirozcnc nechybí. Zachycuje je ve dech možn)'c!J kom
binacích. Mllžeme dokonce ríci, že poskytuje Gplný rcpcrtoir

psychologických manévrl1, vzezrení pri vyznání lá~ky a kla·
sick~ch postojll pri polibku.

Pohlednici mužeme klidnc považovat za zrcadlo soucas
ných mravll a módy. Verím, že budou v budoucnosti platit za
cenné dokumenty v tomto smcru. Už ted je na nich patmo,
jak se zevní projevy lásky podstatne zmenily behem posled·
ního ctvrtstoletí.

Tato tanecnice a její kavalír, kterí patrí do doby, kdy prin
cezna Bibesco šla "k tanci s Marcelem Prévostem. a kterí se

skryli do zelene, aby si vymenili prísahu lásky - myslím, že
by rozesmáli naše tanecníky charlestonu ... ale já sám to ne·
shledávám tak smešným a tato saynete (kratická komedie)
z 1905:

"Láska bydlí v šestém poschodí,« co o ní soudíte?
Dekorace: dve mansardy. Okna obou tesne sousedí. Každ6

z nich zaujímá pul pohlednice.

V jednom okne stojí "on«. Práve vstal, rychle oblékl košili.
uvázal motýlka. Predstírá, že cte "Le Petit Parisien«. A za·
tím jeho levé oko "ncnápadne« sleduje sousedku, která oblékla

bluzku a voní rán,em. Oba takto promlouvají:
On: "lile, sousedka, která zalévá kvetiny.«

Ona: "Mflj soused zdá se býti zahloubán do cetby novin-«
On: "Dobrý den, malá sousedko.«

Ona: "Dobrý den, mllj sousede.«
A rozmluva pokracuje a je postupne zapiso\'ána na dolní

okraj pohlednice. Na poslední z této serie. která nese cÍsl1l

deset, je jedno z oken prázdné a na ncm nápis: "K pronajmutí..
Soused odstehoval se zatím k sousedce a svou posici \'Y

jadruje v diskrétní a pocestné latinc slovy: "Veni, vidi, vici.«
(Prišel jsem, uvidel jsem, zvítczil jsem.)

A ješte jedno srovnání dvou domácností. Jedna je bohatá,
ale bez lásky, proto neštastná, pres nákladnou hostinu, která
je pripravena na stole. Druhá je skrolllná a zde nápis:

Nic jim zde nechybí,
protože .láska je obšfastnuje.

Mj'slím, že jsou to práve ony dva obrazy, které nám dá

vají klíi;e k pochopení vývoje. Pohlednice pf'ed válkou, af je
již jejich obsah jakýkoliv, zdají se být inspirnYány moudrou,
regulérní, pocestnon láskou.

Jedním slovem receno - jsou skoro matrirJI0niálnÍ a nejza
mi!ovatlcjší z nich by mohly sloužit jako illustrace k Sekre
tárúm lásky, které máme rádi pro jejich obradnou slušno~t.
Zasnoubení a snatky - dnes dancing, kino, válka, uvolnení
IIlravll udaly jiný tón: flirt. Nemyslím, že všechno to obcování

by bylo dnes méne mravné než dríve, ale nevím, proc dnes
pri tom žádný z techto párkCt, který si hledí- do ocí a tiskne
se k sobe více méne vášnive, nemyslí na mladou domácnost.
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Je mladá g'enerace nekultllrní~
pokud lidskí p,amet sahá, l:eprišla ješte na svet ge

nerace, ktera by netvrdila v pokrocilejším veku
o mladé generaci, že to s ní jde s kopce a tak špatné že

Snad je to proto, že dnes platí: se vším do "plein airu«, pryc
ze ~tarých, ctihodných interieuru (všechny ty vSrlety lodkou
a rande u lesa, neríkají nic ve prospcch cnosti tcchto dívek).
Anebo je 10 chyba módy smešující pohla"í a trídy - máme
pred sebou tako"ý párek, stejné vlasy, s!cjný kabát, stejný
pohled sladký, rozplácl.ý. A ti dva vymciíují si polibek. Inter
SCXlIS, Sodollla-Gomorrha - obrazí se prirozene také na po
hlednicích v cukerinových, ulízaných liniích.

Budete se divit nyní, reknu-li vám. že jednoho dne jsem
koupil v Belleville nckolik interesantních scén z "prostredÍ«:
PrOlnluvíme si ted v mlhavých výr<lzech o "peklu« pohlednic:
jde o akty, o nahaté, jak ríkají bez studu prodavaci. Kdysi
nahé ženy byly nahé, opravdu nahé. Predstavovaly obycejnc
silné dívky pestovaných vnad, ncco mezi chuvami Rénoiro
výtrli a dámami, které hledaly celou noc Croquebolla a La
,:uillaumetta. Vystavovaly na odiv beze studu své proporce
v plastických posách a uvádely mnc do sncní. Dnes se mi zdají
velmi nevinné. To dnes umímc v tom chodit jinak! Dnes
chytrý výrobce, který musí být zúrovell psychologem, musil
ponckud zmenit tyto akty, aby zapúsobil na ncrvy starých
žádostivých pánu a mladíckú. Dnes pricházejí na trh skutecne
erotické pohlednice, kde mladé a krásné ženy nejsou nahé 
naopak oblecené (komorné, nebo mladé meštanky s nevinn~'m
pohledem). Vystupují v posách indiferentních a skoro pla-

. chých. Ukrývají a odkrývají - a zdají se proti "sprostým~
aktúm ženským drívejším cudné, cisté. Zde pohlednice byía
premožena fotografií.

Ale neríkejme o ní tolik špatného. Je jako rec, to nejlepší
a nejhorší: umí stejne býti inspirována nejposvátnejšími city
a predstavovati Svaté v extasi. Abych pravdu rekl, myslím,
že tyto svaté ženy predstavují práve ty samé slecny beze
cti. Nejprve se svléknou a po vyfotografování aktu vezmou
~at reholnic, hrubý 'a prostý, do ruky krížck, sklopí oci a
svaté obrazy jsou hotovy.

Vdecíme pravdepodobnc pohlednici za nejpoetictejší eska
lI10tážea první toto-montáž. Jak miluji pohled se scénou ta
jemného smyslu, kde jakási vodní víla vynoruje se z noci,
zatím co opodál vousatý skrítek osvccuje lampionem oblicejík
~pící dívky ... A jak obdivuji pohled "dobrý den z Etampes«.
Na dolejším konci tohoto obrázku je videt Incsto Etarnpes. Na
hore aeroplán a z neho slétá dollJ mužík v civilu, s holí a
pláštem pres ruku. Neodolatelný úsmev, skrcené nohy jako
žába. Letí vzduchem a ríká: "Sestupuji práve do Etampes a
preju vám dobrý den.«

Celník Rousseau ignoroval celý svúj život zázrak svého ma
lírství: vaše posluhovacka, váš domovnik, vaše švadlena ne
znají také poklady, které skrývá jejich album. Posvátne ho
opatrují, ale ,to z jiných duvodu.

Požádejte je o dovolení a prohlédnete si toto album pozorne.
Pak mi reknete, udelal-li jsem chybu tím, že jsem uvil tento
skromný venec ke sláve pohlednice.

Franla Kocoure!?:

o O B A A L I D É

to dríve nebývalo. Príslušníci starší generace, která za
mladých let byla lepší, uvádejí na doklad svého tvrzení
nejruznejší symptomy: na ulicích se rozmahá ulicnictví
do neb~"val}'ch rozmeru. Když do toho dospel~' mimo
jdoucí zasáhne s nejlepšími úmysly. vystavuje se po
smechu a urážkám. Pomer detí k rodicum je nemenším
svedech'ím toho, jak upadly mravy mládeže. pro ktero~t
veta »cti otce svého a matku svou« prestává b)"t priká
záním. Také kázei'i ve škole zretelne poklesla. Není
málo tech, kterí to pricítaj; zmizení rákosky jakožto
ucitelo,'y pedagogické prírucky. »Kdepak tohle za na
šich mlaJ~Th let! « ríkávají horci starší generace s ná
dechem uspokojení. Príciny úpadku mládeže se shledá
vají na rLtzn~'ch stranách: rodice ztratili autoritu, ne
jsou prísní. Jáboženství není pnvinným predmetem,
mládež se nedrží ani nebojí Boh:l.. Je tu zh()llbn~Tvliv
predev5ím hiografu. putom dobrodružné, krvavé a pn
skdní dobou hlavne nel1lravné cetby. Je tu sensacní tisk
hulvární, je tl1 sport, který odv:ldí od ucení .. '

Nekdo si bude myslit, že predešlé rúdkv by byly na
míste v parodii názoru staré a starší generace. Ve sku
tecnosti však vystihují mínení vetšiny lidí nejenom
z konservativnejších vrstev národa, ale i z vrstev, kde
je pokrokovost oblíbenÝm odznakem. Nechci se pokusit
o vyvracení tohoto generacního kh.mu v mravním ohle
du. Ani nechci popírat, že starší generace má prnti
mladší trochu pravdy. Jde mi o obj~snení jiného gene
racního klaml1, v ohledu kulturním.

V podstate vzato nemá starší generace o kulturní ú
rovni mladší generace o mnoh0 lepší mínení, než o její
úrovni mravní, Není to ani tak zn1telné z verejn\'ch
projevu jako ze soukrom}'ch, které se vyznacují vetší
uprímností, protože obycejne nemají kdy na spolecer.
ské a diplomatické V)·pocty. Zvlášte verejne cinným li
dem záleží na kritice a pomeru mladé generace víc, než
na cemkoliv jiném, atsi ríkají coh)liv a trebas si hrilli
na nezávislé mohykány. Vždyt to, co bylo, je pryc a
další život: je odkázán na ty, kterí jsou ješte ze'len),
nebo už zrají. Kdo by se vzdával techto mlad)'ch srdcí,
kt:ri co nevidet dohudou všechny staré bašty, cel},
svet?

Ale smysl pro mládí, pozornost, blahosklonnost,
strach o prestiž, kter~' vede mnohé príslušníky staré
;,;C'nerace k demagogii - Sl1'ld jedné z nejpochopitel
nejších - jak jsme jí byli casto svedky v naširh kul
turních vecech, nemt"tže zakr~"t pocit nadrazenosti, kte
r)' ve starších kulturtragrech vzniká pri pohledu na
mladé ..

Kdybyrhnm je mohli donutit k tomu. aby bvli verej
ne v tisku a ústních projevech tak uprímnÍ," jako v sou
krom}"ch rozhovorech, kdy mluví 0<1 srdce, hlavne mezi
Yekem sobe nejbližšími, kdybychom umeli císt jejich
myšlenky, poznali bychom, že se dívají na kulturu mla
d)'Ch približne takto:

»Proti nám star;"m jsou povrchní, nemají žádné so
lidní základy. Solidnost a šíre. která vvznacovala na;e
studium nejen na školách, ale i doma, j~ jim neznámou
vecí. Jsou proti nám daleko rozpt~'lenejší, na nicem se
porádne nczachytnou, nic neprohloubí, z.a nicím nejdoll
ke korenltm, jak jsme byli zvyklí my. 'Jdekají od vcci
k veci, u žádné se nezdrží dlouho a ze žádné nevvteží
ani zdaleka to, co by se z ní vy težit dalo. Místo dul~lad
n)'ch znalostí sbírají dojmy. My cetli vedecké revue,
které podávaly peclivý prehled všeho, co se v tom a tom
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oboru ve svete pozoruhodného objevilo. Mladým stací
týdeníky zábavne psané, pO' prípade denní casopisy,
skvostne improvisované. Podobne cetba knih. My znali
souborne ceské. nemecké, po prípade i francouzské a
ruské klasiky, oni z nich znají jen útržky, nebo jen ti
tuly hlavních del. V divadle, jež pro nás bylo svatyní,
vyhýbají se mladí hrám, které pro nás znamenaly svá
tek a posilu a dávají prednost cizím konversacním ko
mediím s námety eroticki'mi nebo sportovními. Oper",
která nás hudebne odchovala, ustoupila u nich operete,
ba dokonce revui, v níž rádí bezhlavý jazz a nejpustší
banalita v textu. Radeji než na cinohru jdou do bio
grafu a pro nejaký footballOvý zápas mají stokrát vetší
pochopení, než pro kulturní m"lnifestaci. «

TO' není dalekO' všechno, co si starí myslí o rnladých.
Ale je tO' asi tak to hlavní. Pred nekolika mesíci uspo
rádalo »Ethické hnutí ,( v Odborovém dome na Peršti'
ne v Praze vecer, na nemž ctyri recníci probírali s dlZ
nÝch hledisek soucasnou kulturní a umeleckou krisi.
Vedle jednoho z H ábú, který se hledal s roztomilou
houževnatostí co by recník, vystoupil jako hlavní refe~
rent prof. Z, Nejedlý a prof. J PecÍrka, Kulturní krise
je sice thema již hodne otrepané, ale novým konkrét
ním jejím príkladllm nelze nikdy odolat, tak jsou zá
bavné, Proto se však o veceru »Ethického hnutí « ne
zmii'íuji. Za pozornost stály dva typické zjevy, které
vysvitly nejvíc z reci hlavního referenta: 1. vysoce
estetické merítko, které mnozí stále prikládají kulture
dnešní doby, zapomínajíce, že se casy zmenily; 2. nepo
chopení dnešní mládeže a její kultury.

Obojí tesne souvisí. A dokud se nezacne O'tech dvou
vecech mluvit rovnou, bez všelij<lkého opatrnictví a dú
myslných stylisací, budou si oba tábory zbytecne cizí
a z tábora starší a staré generac budou nerušene vy
hazovány estetické bume'rangy, jejichž absolutnost byla
již podvrácena a demaskována,

Bylo by nespravedlivé predstavont si, že je proti
kulture každý, kdo nevyhO'vuje požadavkllm estetických
profesionáíll, jakoby neexistovala stupnice kulturních
možností mezi ideálem Filologických Listll a nedelní
poucnou prílohou Ceského Slova. Je otázka. co je horší,
zda nízká kulturní úroveú širokých vrstev, nebo pred
sudky vysoce kulturních pracovníku. Nikdo rozumný si
nebude prát, aby kulturní úrovetl širokých vrstev Zlt
stávala na stejném stupni, "nebo šla dokonce doltl. Pll
jde, musí jít O'preklenutí prop'lsti mezi jednemi a drtl
hými. Mezi temi, kterí kultury mají až moc a temi, kte
rým podle názoru prvých cbybí.

To není jen lidovi'chovný úkol v obvyklém slova
smyslu. To je i nutnost pochopit. že moje znamenitá
kultura mt'Hé mít pro jiného> význam jen do jisté míry.
To je problém diferenciace kulturních potreb podle rllz
nosti stavu, povolání, prostredí a osobnosti. Ti, ktelí
mluví o dnešním kulturním úpadku, spojují bohužel
príliš casto predstavu kultury s predstavami, k nimž
kultUra není bezpodmínecne vázána'lnebo jež jsou jen
složbmi širokého pojmu »kultura<. Nekterí z nich ne
dovedou odloucit od pO'jmu kultury znalost klasické
hudby, jiní literaturu, výtvarná umení, ci jinou disci
plinu, jakoby nemohl být kulturním clovekem ten, kdo
v celém živote neslyšel nic z Beethovena, necetl nic 0<1

Goetha, nevidel)) Hamleta« nebo :,Zuzanu v lázni ". Za
pomíná se, že vedle literárne hudebne divadelní a vi'
tvarné kultury jsou kultury jiné a že mají sVLljnesmír-
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ný vliv, trebaže nejsou tÚ'lik podcdíovány a nevystupují
vllik do pÚ'predí.

Tyto rozpÚ'ry a nepochopení mezi vzdelanci a nešk0
lenými lidmi mají svou rlápadnou obdohu v pomen;
starší generace k mladé. Problém je o to težší, že nelll
jen lidovýchovný, že nejde jen o prenášení a rozširo
vání vedomostí, ale i generacní: trebaže príslušníky
dvou generací delí nekdy jen mali' pocet let, jsou si
v nekter}'ch vecech cizí. Starí se tu dopouštejí obvyklé
chyby: stežují si na nepochopení, zapomínajíce, že by
se o pochopení meli pokusit predevším oni sami,

Vedle serie výcitek, které jsem uvedl jako podstatné
q z nichž nekteré vystihují pravý stav vecí, položíme
námitkv mladých, narcených z nekulturnosti. Abychom
si vzpomneli na všechny nejhlavnejší, musili bychom se
vrátit do let, kdy jsme bezprostredne a casto s bolestí
prožívali srážky s rLlzni'mi kultnxne estetickými zákon)'
a Douckami jak nám je vnucovala škola a cinitelé verejné
k~ltury. SÚvalo se nám nejednou, že nás zacala zají
mat vec, která podle školy ani uznani'ch kulturních
smernic nemela s doporucovanou kulturou nic spo,lec
ného. Mladý clovek dojde k záveru, že zájem, kter)
taktO' vznikl, není ten pravir. Má dojem, že delá neco
nechvalitebného. Je ochoten pÚ'važovat se za nekultur
ního cloveka.

Takové byly v mladé generaci zacátky sportu, kine
matografie a strojové kultury, trí nejtypictejších zájmu
mladého cloveka.

Mezi temi, kterí byli odchováni školou humanistickou
a nemeli príležitost uvedomit si, do jak velké míry je
jednostranná, zastaralá, jak tvrdošíjne zLlstává stra
nou prítomného toku života, se už asi težko preorien
tují a vždycky v nich zbude dávka neduvery k nové
kulture, která sice ješte nenašla uplatnení ve školském
programu, ale jíž denne dobývají pudu mladí a jejímuž
náporu se neubrání staré bašty.

Vytrvalost, s níž zavírají Ú'ficielní kulturní v{lelcioci
pred nÚ'vými skutecnostmi, je podivuhodná. Jakoby se
nic nezmenilo od cast"t, kdy latina byla užívanÚ'u recí ;{
kdy si mladíci nechali rLlst vousy na dt"tkaz eWstojnosti,

NikdO' nevyvozuje jasne dLlsledky z toho, co musí
dnes už jesne videt: že mladá generace není nekulturní,
ale že mi jinou kulturu a ta že má práve tak své klady,
jako je mely kultury predcházející. Nejlepší její strán
kou je, že se obrací radikálne k životu od všelijakého
toho balastu, pod nímž zavalena ležela zlatá zrna staré
kultury, preestetisov'lné, zbytecne zkomplikované, prí
liš samoúcelné a ornamentální, papírové a veleknežské,

Mladí lidé se mohou zdát nekulturní jenom tomu,
kdo za nejlepší nebo dokonce jedine možnou považuje
tu kulturu, jíž byl vychÚ'ván. Každému, kdO' pOChOpIl,
že žít znamená také odhazovat predsudky, není ne
snadno poznat, jak sympatické jsou nové kulturní hod
noty, jak zdravá a blahodárná je revoluce, která nepri
chází shÚ'ra, ale zdola.

Tendence této nové kultury, jak se prozatím r)'sují
a jak se pravdepodobne budou upevtlovat, by se daly
vyznacit asi tak:

Vetší strucnost, jadrnost v myšlení i vyjadrování,protiklad roztahování, rozpatlávání a ,prez,vykování,
k nemuž vedla svedomite a bezmvšlenkovite stará škola
- význacný 'kulturní exponent. -Nic zbytecnéhO', méne
vecí, ale ty znát dobre, vedet, k cemu js~u a co se dá
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s nimi delat. Ne utilitarismus, kter)' cení vše jen podle
toho. muže-li toho využít, nebo ne. Ale vÝchova k úcel
nému. funkcionelnÍnÍu poznávání a tím i-tvorení v ja
kékoliv forme. Priblížení a prehled všeho. co hraje clu
ležitou úlohu ve svetovém organismu - na rozdíl od
starého zdržovúnÍ nekterými yecmi. které pro soubsn)
život nemely žádnou nebo jen minimální cenu.

Samozrejmé prehodnocení hodnot, které se nebude
hát sáhnout operatérskou rukou na leckterou poveru
dlouho nedotknutelnou. Na dosud udržovanou poveru
o absollltnosti estetick)'ch ma_oim, které daly naší kul
ture museální ráz a zamestnáv;) Iv mladé !!enerace bez

~hledu na nutné doplnení nov)'n~i látkami a formqmi.
Casto plljde jenom o látku a forma zLtstane nezmenena,
jindy se zmení i forma.

Vecnost a strízlivost v protikladu k nabubrelÝm fra
zím. které casto nic neznamenaly, jen kaz pro duši a
sluch. Z vecnosti a strízlivosti, zdánlive suché, poroc;te
nov:í poesie, které se možná "poesie«nebude ani ríb.t.
Poucn.á a krásná dokumentárnost, jejímž otcem je film,
bude Jedním z pilírLt nové kultury, jako jím je na pr.
už v novinárství a jako se jím znovu stávi v literature
v širším slova smyslu. Že pri této tendenci není nikte
rak omezeno pole fantasie, bylo v našem strojovém sto
letí nejednou prokázáno.

Vlivem sportu, který se prozatÍm casto uplati1uje ne
úmerne k duševní práci, bude každ)- kulturní clovek po
važovat za samozrejmost venovat denne aSP0I1 dve ho
diny telesné kulture. která bude znamenat více, než
sport: vyvážení a regulaci predevším duševního, ale i
telesného zamestnání. Není daleko doba, kdy bude poli
továníhodnou v{'iimkou intelektuál, který neplave, ne
hraje tennis a nejezdí na lyžích - a nevyzná se porád
ne ani v jednom stroji.

Mladá generace má svttj svet a nedá si kazit radost
z neho. Ochuzen bude ten, kdo ho nepozná, kdo z neho
neprijme podle osobních disposic to, co obohacuje jeho
život. Vttle seznámit mladou generaci s poklady minu
I~'chkultur nesmí jít tak daleko, aby se ty poklady ne
zprotivily. A musí se vedle nich udelat místo novým.
Jinak je boj nerovný. Zlobí-li se ekdo na to, že mo
derní mythologie .ílutomobilov)'ch závodu je mládeži
desetkrát bliŽŠÍ, než mythologie stadch Reku a RÍma
nLt.zlobí se zcela beznadejne. Nic není prirozenejšího,
než zájem o rychlost, která proniká celý svet, zájem
o rekordní výkon, O zdatnost tela, které bylo moderní
dobou znovuobjeveno, o zdatnost a složení strojtt, ji-
miž je v naší dobe clovek se všech stran obklopen. .

Ten, kdo z vlastní zkušenosti nepozná motocykl nebo
automobil, nebo aspoií cloveka, kter)' je s nimi v du
verném styku, nemltže si udelat predstavu, j:tký kul
turní cinitel je takový stroj, jak na svého majitele PLt
sobí a co pro jeho duševní i telesný život znamená. Vy
žacluje svedomitost. presnost, dttkladnost, \oclbornou
znalost, naprosté soustredení - a lásku, za niž se od
menuje dobrým chodem. V sází m se, že nekterí ctenári
hledají marne souvislost kultury s motocyklem. Uji
štuji je, že existuje. r\ že není o nic méne v}'znamný
takov)' stroj pro kulturu, než kterákoliv uznaná složka
staré kultury.

;\[[adá generace ptlsobí na seniory casto dojmem lidí,
kterí vlastne nedelají nic jiného, než se rozlicn)'m zptt
sobem rozptylují. Chvilku školy, chvilku cetby, hodne
biografu a sportu. Když sami sport neprO'vozují, aspon
se nai1.chodí dívat a nemrzí je to, debatují o tom jako

() nejvážnejší veci, opatrují si podrobné inform:tce
Jakoby nelncli nic jiného na práci!

A prece v techto lidech je neco, r~o~ého" mají sv0j
svet, mají své pnjmy, své hodnocel1l hdl, l~?alost1, U!lle
ní ... Jo tO' jakoby nová rasa, s mozkem .JInak uzpuso
hen)'m, s jinak reagujícíma ocima, s j~nými smysl}'
Jsou ta hoši a dívky, které si musíte zamtlovat, protoze
mají svou krásu. svou kulturu.

Až tnjclou rovnováhu, až se vrátí, aby ze staré kul
tury vzali to, co potrebují k životu, až se promísí nár~os
zkušeností s jejich základní vrstvou, stanou se z l1lch
rozumní, dobre pro život vyzbrojení lidé. Pon;~lu se
stanou príslušníky starší a staré generace, ale pnnesou
do ní leccos nového: generacní úkol bude vykonán.

Je pravdepodobné, že se také priciní - až se stanou
t. zv. rozhodujícími ciniteli - o to, aby nezltst:tla
v osnove domácí cetby jejich syntt a dcer zarazena Sva
tapluka Cecha básel1 »Ve stí nul í p Y" aŠmilov
ského »Za ranních cervánku«, jak je dos11l1
predepsáno pro stredoškal~ké studenty.

A. Urban:

Policie a noviny.

Zlocin ve Všenorech plnil po dva týdny sloupce novin,Cástecne proto, že v dobe okurkové sezony byl ví
taným soustem bulvárních listu, ale také proto, že zá
hada, kolem neho rozprostrená, hlavne pak domnelá po
dobnost s predcházejícími vraždami prostitutek Kocové
a Petrové, vyvolala nesporný zájem verejnosti.

Bylo by kapitolou pro sebe zjištovat, jak se o zlocinu
psalo a jaké nesmysly probehly za tu dobu pražským
tiskem. Nekteré pražské vecerníky zjistily s neomylnou
jistotou skorem pul tuctu vrahu, aby den na to konstato
valy, že šlo o mýlku nebo aby se jakýmkoliv zpusobem
vykroutily ze své falešné zprávy. Byla by to však stále
táž písnicka o starých, známých vecech a celkem zby
tecná, dokud existují ctenári, kterí si· dají všechno líbit
a kten'Tm není prece jen príliš hloupé, když si nekter}'
list z nich delá systematicky blázny. Vec má však jinou,
zajímavejší stránku, a to je pomer tisku k práci bezpec··
nostních orgánu.

Noviny se shodují s policií a cetnictvem v jedné veci:
chtejí vraha. Jelikož noviny nemohou vraha samy do
padnout, musí se držet bezpecnostních orgánu a ždímat
z nich informace o postupu a výsledcích pátrání. Na dru
hé strane policie a cetnictvo potrebuje novin v nekte
rých vecech, ale úzkostlive se jim vyhýbá ve vecech
jiných. V prípade všenorské vraždy první slovo cetni
ctva a policie k novinárum bylo: potrebujeme vaší po
moci, abychom zjistili identitu zavraždené. Jisto je tolik,
že by dnes policie vubec nevedela, kdo byla zavraždená
žena u Všenor, kdyby se neprihlásila její bytná, která ji
poznala podle popisu v novinách. Noviny fungují dnes
mezi bezpecnostními orgány a osobami, které mohou
poskytnout duležité informace o zlocinu, jako nezbytný
zprostredkovatel. Jako protislužbu vyžadují noviny, aby
mohly delat také prostredkovatele mezi verejností a bez
pecnostními orgány, pokud tyto obracejí svedectví a du
kazy, nahromadené svedky a informátory, v konkretní
podezrení a pátrání po pachateli zlocinu. Zde je však
ochota na strane policie i cetnictva daleko menší. Cá
stecne neprávem, cástecne právem.
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Je mnoho lidí, kterí budou novinám vytýkat jen chti
vost sensace, když sledují krok za krokem postup pá
trání a uverejnují veci, které se za den nebo za dva
ukáží být naprosto nesprávnými. List, který by v tako
vémto prípade nechtel vubec riskovat svou povest jako
Jistu vždy dobre informovaného, na jehož údaje se mo
hou.ctenári dobre spolehnout. nesmel by prinášet v dobe
pátrání vubec žádných informací a cekat. jak dopadne
konecný výslech vraha, bude-Ii usvedcen a prizná-Ji. se.
Ostatne se stal nedávno prípad, kdy se vrah doznal ke
vražde (byla to šfáhlavická vražda) a pak se ukázalo,
že to není pravda. Bezpecnostním orgánum by byl ta
kový postup nejmilejší. už proto, že by se zbavily vec
n1Tch dotazu Ilovinárských, nehlede k duležitým námit
kám. o nichž bude ješte rec. Ale se stanoviska novinár
ského by bylo sebevraždou. prinést zprávu o nálezu
mrtvoly, po prípade o její identifikaci a cekat, jak do
padne konecný výsledek pátránÍ. Je to zrovna tak. jako
kdyby ucitel dal žákúm matematický príklad a pak jim
suše oznámil v~'pocet, aniž by jim neco reklo tom, jak
se má rešit. Noviny musí udržet kontinuitu prípadu i za
cenu nebezpecí, že budou své ctenáre informovat špatne
nebo že budou mít sice rešenÍ. ale nakonec bude chybet
výpocet ... to je v našem prípade pachatel zlocinu.

Noviny nemohou proto pripustiti, aby zustaly bez in
formací o prubehu vyšetrování. ,Pražská policie má svt'!
úrední zpravodajství, které alespon cástecne informuje
Usk; tato korespondence však listum nemilže stacit 
za prvé proto, že není vedena príliš novinárským du
chem a za druhé proto, že policie nemuže rozširovat svou
korespondenci, která má úrední charakter, domnenky a
kombinace, které se behem vyšetrování objeví, ale které
,lešte nemusí být pravdivé. Novinám tedy nezbývá než se
informovat na míste samém: to jest u prednosty bez
pecnostního oddelení, u vyšetrujících komisaru a ude,
tektivu.

Všenorská vražda zpusobila vpád novináru do místno
stí bezpecnostního oddelení v Praze. Od rána do pozd
ních hodin vecerních.dleli na »ctyrce« zpravodajové den
ních listu. Bezpecnostní oddelení není práve moderne
vyba veno: umísteno ve dvou poschodích, spojených to
C'itj"mi schody, skI;íc1<íse z 10 kancelárí, nekolika vedlejších
místností a dvou velkých síní. které ,lsou jakýmisi cekár
nami detektivu. a v nichž je rada jednoduchých, žlutých
stolu, za nimiž sedí od rána do noci vetší nebo menší
pocet tajn)'ch policistu. Samostatné novinárské místnosti
tam nenÍ. Novinári se volne pohybují po všech místl1l1
stech a nikdo jim nebrání vstoupit clo jakékoliv kance
láre. jestliže si to v~'slovne nezakáže úredník, který tam
má práve službu. Je prirozeno. že novinári jsou svedky
vecí. které by mely zustat úredním tajemstvím a že vidí
veci. které by nemeli videt - a hlavne, o nichž by ne
meli psát. Kdyby na ctyrku pricházeli jen lidé, kterí mají
pocit odpovednosti nejen pred svým listem, ale také pred
svým svedomím. bylo by všechno v porádku. Ale pri vy
šetrování všenorské vraždy se stalo nekolik príkladll,
íak se referovat nemá. Byla na príklad vyslechnuta dív
ka. která v Praze z nouze cas od casu provádí prostituci.
Pomysleme si treba. že ,le to špatná dívka; ale ta dívka
prece jen není tak špatná. aby jí bylo lhostejno, doví-li
se o jejím lehkém živote její rodice na venku. Zpravodaj
oražského listu nevedel ovšem nic leošího. než otisknout
jeií plné jméno v novinách a výsledek byl, že ona dívka
prišla s plácem na bezpecnostní oddelení a plakala tak. že
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i starí detektivové, kterí nejsou sentimentální vubec a
ve vecech, týkajících se prostitutek, zvlášf, byli prece
jen dojati kontrastem mezi jemností holky z ulice a jem
ností novináre, který její jméno uverejnil. jiný list jme
1I0val plnj'rm jménem dva muže, na nichž malou chvilku
ulpelo podezrení a zpusobil jim dosti nepríjemností. Po
licie si stežuje, že se jí nechtí hlásit svedci, protože se
bojí, aby se jejich jména nedostala do novin v souvis
losti s vraždou.

Kdežto na jedné strane se dává novinárum absolutní
volnost, na druhé strane opet není nikoho, kdo by jim
dal spolehlivé a bezpecné informace. Neco rekne pfed
nos ta, neco vyšetrující komisar, neco detektivové. Proto
se obje\"ují v novinách kusé a nesprávné informace a
zpráva. že zatcení vraha se ocekává každé chvíle, se
vysvetluje tím: nekdo ze ctyrky, kdo nemá prehledu
(1 celém prubehu vyšetrování, rekne novinári své osobní.
dílcí mínení a novinár pospíchá, aby prinesl listu sen
saci, která má ovšem krátký život.

Pres to, že pražské listy zpracovávaly velmi du
kladne všenorskou vraždu, utekla jim spousta podrob
ností z vyšetrov2.ní, které jim vyšetrující kon,isar ne
rekl. Na príklad to, že policie vyslechla hned v prvý;:h
dnech K., který byl kdysi vyšetrován pro poclezklí
z vraždy prostitutek Kocové a Petrové. Duvodem
k mlcelivosti bezpecnostních 'orgánu k nekterým vecem
.k také obava. aby predcasne uverejnená novinárská
zpráva nepomohla k úteku pachateli zlocinu. Stalo se.
že policie casne ráno šla zjišfovat možnost, nemají-li dva
rezníci na jatkách tušení o pobytu J anotové v kritickou
dobu. Pri príchodn policie byly celé jatky vzhuru, kde
kdo cetl tam »vecerník«, v nemž byli rezníci oznaceni
plným jménem s velmi výmluvným dodatkem. že jsou
vrahy Janotové. Kdyby to skutecne byla pravda, mohla
predcasná zpráva listu zmarit zdar policejního vy
šetrování.

Náprava by byla možná velmi dobre tím, kdyby se
predevším novinárum dala na bezpecnostním oddelení
rádná místnost. Dnes je to ovšem težko myslitelné. pro
tože není dost místa. Ale v nové budove policejního re
ditelství bude nutno na takovou místnost pamatovat.
Víme. že na príklad americtí žurnalisté mají své míst
nosti na policii, kde jsou dnem a nocí a že je policie in
fntl11uie o všem. co se stalo. Pak bv nemelo sice bi·t
novinárum povoleno úcastnit . P Do]jcejního v~'slechJl
svedku. ale melo by jim hýt povoleno. abv si je po poli
ceíním v\'slechll vyslechli s[lmi --- s výjimkou ovšem
tech svec1kil. jejichž v\'povect' je bezprostredne duležitá
pro doo8dení pachatele, který bv 1110hlbýt predcflsnou
novinárskou zPrávou vybulcovún z klidu. Za tuto bene
volenci by jiste noviny prevzaly závazek, neuverejnovat
plnáillléna sveclku, nýbrž treba jen jejich zacátecní pís
mena, nechtí-li být .jmenováni. Pri každém vyšetrování
je mnoho svec1kii. jejich výpoved nemá pro c10nadení
vrClha drJ1ežitosti. ale kterí ores to mohou ríci všelicos
ZCliíl11(lvého. co se novinám hodí. Pokud se týce z~važ
J1vch v,rnovec1í a stavu vvšetrov;ÍnÍ. iiste by nelwlo nic
škodlivého. kdvhv vvšetruiící komis(lr prišel Jednou
n(';hn ~\l8kr~t denne cff) novinMské místnosti a rekl re
portéflJlTI. cro policie 7a ten den udeh"CI. iak se zmenila

'vrereiší sitl1;lce a co se chce del~t. Mohl by ríci práve
tnlik. atw nenrozrac1il nic. Cf) se nem<l vereinost dovedet.
Novinv hv mely dostat od1Ír;ldl1 presné informace.;] iaké
lÍvahy hy na to navázaly. bylo by jejich vecí, práve tak
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úskocní a lstiví, sprádají rádi v myšlenkách ruzné pod
vodné plány a mají-li k tomu trochu odvahy a dovedou-Ii
lhát, pak 'Ovšem plány také pocnou realisovat a - re
meslný podvodník je hotov. Zkusí jeden podvod - po
vede se, a nyní podle ucinené zkušenosti provádí všech
ny další, všechno »naráží na jedno kopyto«, »pracuje«
podle schematu. Odtud ona specialisace remeslných pod
vodníku. Jsou podvodníci snatkoví, podvodníci s psa
cími stroji, s kaucemi, podvodníci lákající zboží na úver
etc. Snatkový podvodník nedopustí se jiného druhu pod
vodu než prá ve, že napálí vdavekchtivou ženu, jiný pod
vod není jeho »oborem«, »nerozumí tomu«. Tito podv,od
níci se sv~'m trikem cestují, protože by jej nemohli ne
kolikrát opakovat na témž míste. Jsou to- vetšinou lidé
nezamestnaní nebo nestálí v jakémkoliv povolání, lidé,
ktei'í se nedovedou vžíti do pravidelnosti životní a dáti
smer svému životu. Jsou tckaví, jdou od zamestnání k za··
mestn{lnÍ:, od jedné veci k druhé a nic je neuspokojuje.
Nakonec odvykají práci vubec a pouze podvádejí S])O

jlljíce tak »príjemné s užitecným«, vyhovujíce povaho-'
vému založení i potrebe míti peníze.

V trestnici pak podvádejí dál, ovšem ve zmenšeném
merítku. Predstírají ruz11á onemocnení chtejíce docíliti
výhod ve stravování, lhou predstírajíce chronické cho
rob:í', aby se dostali do nemocnice a nemusili pracovat,
vydržují si za tabák (ovšem propašovaný) nebo za ve
dlejší požitky jiné trestance, kterí jim odpracují jejich
úkol a pod.

Nechci své ctenáre unavovati statistikou a príklady,
jež jsou jednotvárné, protože takový remeslný podvod
ník má v trestním rejstríku i 30-40 podvodu, jež jsou
co do provedení úplne stejné. Nekdy i po celá léta žije
takový podvodník z jednoho triku. Výmluvným príkla
dem je tli trestanec X (trestnice Plzen-Bory), který po
celJ"ch pet let páchal podvody tím ZPllsobem, že nabízel
na prodej neeXistující vagon koží. Poškodil tím duverivé
íidi celkem o pul milionu korun.

tIochštapleri naproti t'Úmu jsou zlocineckou kategorií
daleko pestrejší a jsou vlastne nejvyšší kategorií na zlo
cineckém žebrícku vubec. tIochštapleri také podvádejí,
ale s daleko vetším dumyslem a v jiné atmosfére spole
censké. Celý jejich podvod spocívá v tom, že se vydá
vají za to, cím nejsou: za lidi bohaté a vznešené. Proto
arci vyhledávají jen vyšší spo,lecnost pro své zámery.
U nich nebeží jen o- lež jako u podvodníku z povolání,
u nich pristupuje k celému podvodnickému povahovému
komplexu ješte neobyceine vyvinutá fantasie a silná
autosugesce. Kraus vidí u hochštapleru jistý aristokra
tický základní rys povahový, který je nutí hráti roli jim
nepríslušející. Aschaffenburg je vubec pokládá za lidi
vesmes nenormální. Abychom pochopili, v cem vybo
cuje fantasie hochštaplerova z nbrmálu, je nutno neco
prede lati o fantasii vllbec.

Podkladem fantasie je špatné spojování reprodukova
ných predstav v mozku. Naše vjemy ukládají se totiž
pod hladinu vedomí, do- podvedomí. Na popud vnejší nebo
na podnet psychický vystupují vjemy uložené v podve
domí do vedomí spojujíce se v predstavu, jejímž pod
kladem byl nekdejší reální vjem. (K objasnení uvádím
tento - arci hrubý príklad: Vidím príkladne cervenou
ruži. Po urcité dobe pri spatrení jiné ruže neb pri se
tkání s osobou, jež mi cervenou ruži darovala, vybaví se
mi soucasne barva, tvar a velikost ruže, kterou jsem mel
pred casem v ruce. Barva, tvar a velikost spojují se

by zustalo na schopnosti a píli jejich zpravodaju
racovat si všechny vedlejší okolnosti podle své ch uti.

ovinárull1 by mela dát policie a cetnictvo stejnou prí
žitost, jakou mají samy, ale pri tom by llovinárské pá
ání melo jít presne oddelenou cestou od pátrání úred-

Dfbo. Není divu, že obcanstvo má neduveru k bezpec-
stním orgánum, když cte denne v novinách, že poli

'e je »jista, že pachatelem je ten a ten" nebo že "cet
'ctvo je pre vedceno, že vraha dopadne v nekolika ho
'nácli« a pak se ukáže, že to není pravda, ackoliv ani
olicic, ani cetnictvo o tom nebylo presvedceno, nýbrž
resvedcen byl jen zpravodaj listu.

r. Aug. Mrha:

Ze zápisllíJru vezenslrébo lélrare.
II.

Podvodníci a hochštapléri.

ako má každá doba svou modu a svuj svetový názor,
tak má také urcitý druh zlocinu, který co do poctu

resahuje všechny ostatní a který je jaksi zrcadlovým
razem, rubem doby samotné, nebot vyrustá z podmí-

ek dobou samotnou daných. Doba velkých prevratu a
preskupení politick~'ch a z toho vyplývajících presunu

jetkových, doba bursovních spekulací a valutárních
ansakcí, doba, kdy nemožné stávalo se možným, kdy
ic už neudivovalo. doba, v jejímž vyznívání žijeme,
tala se znamenitou živnou pudou pro svuj specifický
locin: pro podvod.
Podvod sám by s lékarského hlediska byl záležitostí
diferentní a málo zajímavou. Trestní zákon jej defi-
uje velmi presne a jako jeho podstatné znaky uvidí
tivé predstírání a zpusobení hmotné škody tímto lsti

.vÝmjednáním. Podle vý:e zpusobené škody a podle
je"te jin~'ch právních znaku rozlišuje se pak pri podvodu
prestupek od zlocinu a podle toho vymeruje se i doba
trestu. lah' zájem muže tu tedy míti lékaP

Na takovém obycejném podvodu, kterého se nekdo
dopustí, když príležitost a touha po penezích pusobí sil
neji než mravní vcdomí, na taJ\,ovém podvodu obchod
níka, jenž se octne v penežní tísni, na podvodu príleži
tostném vt'tbec (podvody s valutami, s válecnými púj
ckami, podvodné kridy a pod.) nemá arci lékar zájmu
ražádného. Podvod stane se však pro lékare vysoce

zajímavQuoblastí pro psychologická a psychiatrická po
rování, jakmile vyplJ"vá z patologického- založení je

dincova, jakmile je vJ"sledkem patologické povahy.
U urcitÝch lidí vyskytují se totiž vrozené odchylky

od normálního konání a myšlení, odchylky, kterých si
tito lidé vetšinou neuvedomují a jejichž soubor je práve
atologickou povahou, patologickým charakterem. A ja
o se lidé rodí s nadáním pro urcitou cinnost (reci, hud
a, matematika), tak se i rodí s nadáním pro »remeslný«,
patologický« podvod. A tohoto druhu podvodu se týkají

Dašedalší vývody.

Takovýto podvod mívá tri znaky:
I. casté opakování,

2. stereotypnost provedení,

3. pohnutku tkvící v povahovém založení a ne (anebo
espon ne vždy) v touze po zbohatnutí.

Lidé, které mám na mysli, vynikají vetšinou tím, cemu
emci ríkají »Lust zu fabulieren«. Jsouce povahove
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správne v reprodukci minulého vjemu. Kdyby se mi pri
vzpomínce na cervenou ruži vybavil cervený automobil,
je to dukaz, že jsem barvu pri vybavování z podvedomí
špatne spojil). Pri vyvinuté fantasii se reprodukované
predstavy vesmes špatne spojují a to bud podle urci
tého plánu, tedy aktivnc, nebo je temto predstavám dán
volný pruchod, spojení je pasivní, bez úcasti vule. Pa
sivní fantasie je cinna vždy, jsme-Ii v klidu. Každý si
staví své »vzdušné zámky«.

U básníku a umelcu je fantasie tvorivým nadáním. Bez
ní není myslitelný vznik umeleckého díla. Jestliže však
fantasie vybocí ze svého recište, jestliže se stane ne
zvladatelnou, jestliže jednostranne zbují, pak se dosta
vují casto težké dusledky, nebot fantasie zatlací skutecné
predstavy do pozadí a reální myšlení ustupuje klamným
predstavám, jež usadivše se jednou v psyche, zustávají
v ní velmi dlouho, ne-Ii navždy. Vzpomenme jen, co zla
natropí ctení nevhodných románu, indiánek, predstavení
nevhodných filmu u mládeže a degenerovaných dospe
lých! Dobrodružnost, požívacnost, fantastické sny bý
vají následkem jednostranne vydráždené fantasie.

Takováto shora vylícená vada predstavivosti se vy
skytuje pri duševní degeneraci. Duševní degenerace není
ješte duševní chorobou, je to pouze puda, na níž se muže
vyvinouti duševní choroba. - Duševní degenerace ne
musí mít a nemívá podkladem viditelné anatomické zme
ny v centrálním nervstvu. To je tím pochopitelnejší, že
i celá rada skutecných chorob duševních a nervových
nemá poclkladem nejaké pozorovate!né zmeny ve stavbe
mozku nebo nervu. (Nejznámejší z techto nervových
»chorob postrádajících anatomického podkladu« cili
»neuros« je hysterie!)

U hochštapleru, lidí duševne degenerovaných s pre
bujeloll fantasií padá v úvahu ješte další clánek kausál
ního retezu: autosugesce (sebeklam). Iiochštapleri jsou
totiž herci tak znamenití, že posléz zapomínají, kde koncí
pravda a kde zacíná lež a verí svým vlastním predsta
vám tak. jakoby byly pravdivé. Jejich presvedcení bývá
tak silné, že si je nedají posléz vyvrátiti ani makavými
dukazy o' opaku. Tento stav se v psychiatrii oznacuje
jménem ))pseudologia phantastica«. Herci jsou hochšta
pleri znamenití. Mohli by ríci se Shakespearem, že
jejich jevištem je život. Jejich mimiku by jim mohl zá
videti leckterý herec z povolání.

Mají ale i svou Achillovtl patu a tou je - logika. Celá
jejich fantasie stojí v príkrém protikladu k logice a ne
dostatek logiky stává se hochštaplerum osudným. Hoch
štapler nedovede bohatství svých myšlenek nijak uspo
rádati, nedovede je kontrolovati, nedovede je domysliti
do dusledku. Hochštapler žije v pohádkovém svete fan
tasií, který je zcela odUšný od skutecnosti, ale který jej
uspokojuje, nebot má radost z podvádení, radost, jež mu
casto pusobí vetší uspokojení než penežní zisk z pod
vodného jednání. Uvedené vlastnosti jsou typické pro
duševní degeneraci, s níž se casto shledáváme práve
u hysteriku.

Lze snad namítnouti, že pri tak zvané »myslivecké la
tine« beží také o ohromnou fantasii. aniž by se dalo
mluviti o degenerativním založení. Zajisté i tu beží o jed
nostrannou fantasii, ale to, co u hochštaplera pramení
z degenerativního založení, není fantasie sama, ale pud
u s k u tec n o vat i s v é pre d s t a v y, pud casto ne
odolatelný, tak silný, že jej musí bráti v ílvahu i soudní
lékari pri posuzování soudní odpovednosti hochštaple-
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rovy. U hochštaplera není známkou duševní abnormity
jen jedna znacka z tech, o nichž byla rec, ale práve
cel Ý k o m p I e X techto znacek, všechny pohromade,
at už prevládá ta ci ona.

V dobe výkonu trestu se hochštapler podstatne ne·
mení. Je ohromne sdílný, snaží se stále upoutávat zájem,
stále se dere do popredí, mluví, co mu slina na jazyk pri·
nese a je rád, poslouchá-Ii ho nekdo. Své ciny obycejne
velmi nadouvá, dodává jim zajímavosti a chlubí se i teh
dy, když mu to žádné výhody neprinese, když si naopak
mUže svou výmluvností uškodit. Pres to nedovede si
liOchštapler svou výmluvností získati žádné rádné za
mestnání, po propuštení z trestnice upadá do starých
kolejí a vše se opakuje znovu i s kriminálem nakonec.

Uvádeti všechny zajímavé prípady hochštapleru zna
menalo by napsati celou knihu. Byl by tam jiste povest
ný ))setník z Kopniku«, který zpusobil kdysi tolik roz
ruchu jako slavný hochštapler Strassno,w, který sám
o sobe vydal knihu, byla by tam starším pametníkum
známá madame Humbert (která podvedla duverivé lidi
o miliony franku ukazujíc jim uzavrenou nedobytnou po
kladnu, v níž melo b,ýti pohádkové bohatství, ale jež byla
prázdná), byl by tam "falešný princ« Harry Domela,
který svou knihou a filmem udelal kariéru, bylo by tam
vubec mnoho vznešených lidí - ovšem falešných. Chci
se zde omeziti na tri prípady z vlastní své prakse, z doby
své pusobnosti v mírovské trestnici. Uvádím je proto,
že ctenár na nich pozná vše to, co bylo velmi zhuštene
receno teoreticky shora.

První príklad je trestanec, který svou kariéru založil
na rnnišské kutne. Býval sluhou v kláštere kapucínu, pro
vedl krádež a musil odejíti. Klášterní život byl však tak
vryt do jeho predstavivosti, že si opatril mnišskou kutnu
a brz(y po tom, co musil opustit klášter, chodí po vla
stech ceských vybíraje na kbstelní zvon príspevky po
božných lidí. Je hosten na farách, slouží mše, koná vý
kropy, vede pohrby, až je konecne zatcen. Pri soudním
lícení má najednou takovou tuberkulosu, že docílí od
klad trestu: kašle krev pred soudem. Když prišel do
trestnice, zpusobil hned velký rozruch. Celé steny cely
byly potrísneny krví a milý "páter Anton«, jak mu po
zdeji prezdívali trestanci, hrozne kašlal. Na plících byl
nález negativní a bylo mi záhadou, odkud pochází krev,
jež již svou barvou zrejme ukazovala na puvod jiný než
plicní. Vec se vysvetlila: náš trestanec mel vykotlaný
zub a v gangrenosní tkáni bylo zrídlo onech kvant krve,
jimiž tak oslnil pri vstupu do ústavu. Po tomto objevu
»tuberkulosa« ovšem prešla a náš hochštapler ministro
val pak ústavnímu duchovnímu. Hrál velmi zbožného, ale
upíjel víno urcené pro mši a zbytek míchal s vodou,
delal drobné podvudky, byl zapleten do homosexuelních
afér a vubec úredníci ústavu meli s ním stále dost prá
ce. Byv propušten vrátil se k mnišské kutne a usadil se
v jednom zahranicním kláštere. Chteje »oslniti« správu
mírovské trestnice, poslal dopis, v nemž žádal, aby za
ním zaslali nejaké predmety, jež prý v trestnici nechal.
Dopis ovšem zkazil mu další mnišskou kariéru a jak
skoncil »páter Anton«, nevím.

Druhý muj prípad pochází z dob burské války. V té
dobe byl do mírovské trestnice dodán trestanec odsou
zený na 5 roku pro podv{)d, protože se vydával za bur
ského plukovníka a vybíral pri tom penežní príspevky
»pro bojovníky za svobodu«. Prišel do trestnice v uni
forme burského plukovníka, se širokÝm jihoafrickým
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kloboukem, prázdný pás na náboje mel pres prsa, dlouhý
vous mu sahal do poloviny hrudi a zpusobil svým zje
vem na Mírove malou sensaci. Tento muž prihlásil se
za dobrovolníka do burských rad, byl v Marseilli nalo
den a jel do. jižní Afriky. V Adenu cekala však na do
brovolníky anglická válecná lod a celá výprava musila
se vrátiti do Marseille. Tím byla kariéra našeho »plukov
níka« hotova. Cestou opatril si totiž noviny se zprávami
o burské válce, vystríhal, co se mu práve líbilo a sesta
viv si prednášku, zahájil hned po návratu do Marseille
turné. Jeho úspech byl ohromný. Prednášky konány po
celé Francii pod protektorátem význacných verejných
osobností a vybrav ve Francii, kolik se vybrat dalo, šel
hlásat nadšení pro Bury do Nemecka. Zase úspech je
dinecn~r. ,Pak prišlo na radu I~akousko-Uhersko. Projel
hezkou cást, až konecne zavítal do Olomouce, kde ve své
drzosti usporádal i prednášku pro vojenské odborníky.
Vec šla hladce, ale jeden mladý nadporucík nechtel být
spokojen se strategickými výklady pana »plukovníka«,
došlo k pohnuté diskusi a podvod »praskk V trestnici
ovšem mel »burský plukovník« co vypravovat spolu vez
num. Když jsem se ho ptal, proc zrovna takový podvod
si zvolil, rekl mi s úsmevem, že se mu líbilo žít ve vy
soké spolecnosti a že mel radost z role, kterou hrál. In
teligence byl podprumerné, neovládal ani pravopisu.

Po celou dobu trestu byl velmi výmluvný, rád vy
prável, tu a tam vymenoval vedlejší požitky za tabák
a celé jeho chování upomínalo spíš na maniakální zalo
žení, zatím co v predešlém prípade uvedený trestanec
mel zretelná hysterická stigmata.

Muj tretí prípad je z konce svetové války. Tento tretí
trestanec-hochštapler, jehož podvody jsou zvlášte ná
padné, byl jakýsi N. Již pred tím, než se odehrála epi
soda, kterou chci vylíciti, byl nekolikráte pro podvody
trestán a pred potrestáním za cin, jejž budu líciti, odpy
kával si trest v mírovské trestnici a míval casté hyste
rické záchvaty krecí, pri cemž se dostavovalo i prechod
né bezvedomí. .Pred koncem svetové války Vystoupil
z ústavu a jel k jednomu z príbuzných, jenž byl plukov
ním lékarem v zálo.ze, aby ho požádal o penežitou pod
poru. Plukovní lékar byl tehdy nezvestný a jeho chot,
nemohouc dáti našemu trestanci penez, dala mu mužuv
vojenský kabát a capku s tou radou. aby si distinkce
odrízl a upravil si z toho civilní šat. N. si oblékl kabát,
nasadil capku; distinkce ponechal a jel zdarma drahou do
jednoho zemského hlavního mesta. Vystoupiv na nádraží,
brl vyzván vojenskou stráží, aby predložil své listiny,
a ponevadž ovšem žádných nemel, byl predveden sta
nicnÍmu velitelství. Tam vystoupil už v roli plukovního
lékare, byl nove vybaven a poveren vedením vojenské
nemocnice, kteroužto funkci s naprostým klidem také
prijal. Nemocnici vedl pres pul roku, aniž by nekdo mel
potuchy o tom, že pan plukovní lékar a šef nemocnice
není lékarem, ale krejcovským pomocníkem. Teprve
když pri odvodech zacal za úplaty zarazovat odveden
ce do skupiny C, podvod »praskl«. Pri novém dodání na
Mírov zjistil jsem u neho hysterickou degeneraci spoje
nou s neobycejnou fantasií, chlubilstvím, s pudem posta
viti svou osobnost vždy do 'ohniska všeobecného zájmu,
mel hysterická stigmata, tu a tam krece a lehké obrny.
Když mu bylo receno, že to od neho prec byla bez
mezná drzost hráti velitele nemocnice bez sebemenšího
pojmu o medicine a ošetrování nemocných, jejichž zdra
ví bylo jeho jednáním prímo ohroženo, tu to s úsmevem

doznal, ale dodal: »Verte, že jsem žádného nemocného
neošetroval. Byl jsem prec plukovní lékar a ošetrování
nemocnJ"ch - to delali za mne moji lékari«.

A nyní - je možna lécba takových prípadu? Do jisté
míry ano. Jedine možnJ'r zpusob ~e psychotherapie: pri
vést špatné spojování predstav '~ mozku do správných
kolejí. Nelze tu zabíhat do detailu, nelze se ani šírit
o teorii i praksi psychoanaJytické, pokud pak beží o vý
sledek lécby lze ríci toto: úspechu docílíme jen tam, kde
chybné spojování predstav není ješte hluboko vkoreneno
do celé myšlenkové soustavy hochštaplerovy. Tam však,
kde dlouhodobé provádení podvodu vtisklo svou trvalou
pecet do psyche veznovy, bude asi jakákoliv naše ná
maha marnou.

Ze všeho, co bylo receno, vysvitne snad jasne, jak je
nutno' posuzovati vždy celého cloveka a ne pouze jeho
cin. Starorecká bohyne spravedlnosti Themis mela pá
skou zastrené oci, ta nechtela videti cloveka, ale její váhy
cekaly, aby zvážily jen a jen cin a pod jeho vahou kle
salo pak více nebo méne vahadlo. Moderní veda strhla
Themide její pásku s ocí nadobro ukazujíc, že je nutno
posuzovati ne cin, ale ciovE:ka v celém jeho povahovém
založení a se všemi jeho slabostmi a nemocemi.

To neznamená ovšem, že bychom chteli omlouvati zlo
cin a že bychom zlocinu dali na pospas spolecnost. Na
opak: spolecnost lidská se musí chránit proti zlocinu;
beží jen o to, j a kým z p u s o b e m se provádí tato
ochrana. Do trestnice pricházejí obycejne lidé zralí, které
je velmi težko prevychovávat, stal-Ii se zlocin tém,er
soucástí jejich bytosti. Podle stávajících ustanovení však
i ti, kterí jsou trvale nebezpecni lidské spolecnosti, jsou
po odpykání trestu propoušteni a tím spolecnost usta
vicne jimi ohrožována. Na nich samých pak lpí ono
odium, kterým spolecnost obestrela trestnice a ono so
ciální i mravní zneuctení, jež padá tu na bytosti, jež
casto nejsou a nemohou být plne odpovedny za své jed
nání. Široce založenÝ a mohutne rozvržený projekt re
formy ceskoslovenského výkonu trestu, žádá pro tako
váto habituelní zlocinná individua jejich isolování ve
zvláštních ústavech a to isolování trvalé. Pro spolecnost
je výhoda v tom, že nebude ohrožována temi, od nichž
nelze ocekávati nejakou nápravu, pro ne samé pak
v tom, že budou zbaveni odiosního významu trestnice.
Všeobecne myslím pak, že o techto vecech by se melo
u nás uvažovati ve ver\~jnosti s klidem a rozvahou a že
by mela zmizet jednou pro vždy ona sensacní príchut,
jakou verejnost obestírá zlocin a kriminál.

Zlocinec je záležitostí sociální biologie, pochopit to
znamená ukazovat cestu vývoji. Preskocme stíny, které
vrhají do budoucnosti nedostatky systému dnešního a
budujme svuj ideál systému príštího. Tolstoj praví kdesi,
že ideály jsou naše kompasy na ceste životem. Ukazují
cíl, smer cesty a jsou nutné i když k cíli snad nikdy ne
dospejeme. Abychom se mu blížili, je nutna spolupráce
obou faktoru na výkonu trestu zúcastnených: právníku
i lékaru. Právníkum prísluší provádeti ochranu spolec
nosti ve smyslu sociálním, lékarum ve smyslu biologi
ckém a tu je nejduležitejší prací ne diagnosa zlocinu a
z toho teprve plynoucí therapie, ale profylaxe zlocinu.
A k tomuto cíli musejí prece smerovati jak právníci tak
lékari. Pro reformu trestního práva by v dusledku toho
mel být ideál jen jedinÝ, protože jen jediný odpovídá plne
našemu vrcholnému sociálnímu i biologickému požadav
ku, totiž - svet bez trestnic.
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Slovenský })l'oblélll.
V Strojeticích dne 6. srpna 1929.

Vážený pane redaktore,

v 22. císle Prítomnosti u~erejnil jste múj dopis o slovenském
problému, jenž vyvolal dost silnou ozvenu v ceských i sloven
~kých casopisech. Napsal jsem, že »ideologie SlovákÍl stran
pomeru slovenštiny k ceštin;: je ješte neurcitá, neklidná, až
rozdráždená, a což se ukázalo hlavne nyní.

Co jsem napsal, nejsou jen mé názory, tak cítí a smýšlí vet
šina Slovák!l, ale podle tech nemá se o tom mluviti. Ti druzí

Epilog k diskusi.
Milý Peroutko,

prohlásil jste v »Lidov9ch Novinách" za ukoncenou diskusi
o rudocerné koálici, resp. o spolupráci v nekterých otázkách
v budoucí vládní konstelaci mezi katolíky a socialisty. Za
hlavní dllvod této diskuse pokládáte výstrahu agrárníklml,
aby nezneužívali své moci. Dovolte mi, abych i po konci de
baty ncco ješte dodal: Kdyby úcelem celé této diskuse ne
bylo mclo být nic jiného, než postrašit agrárníky, pak veru
bych pro celon vcc nechtel hnout ani prstem. Ne proto, že by
mne netešilo jsou-li agrárnici strašeni. Ale prosím Vás, kdo
už je pan Vavrinec Rehor a všecko to ostatní, aby se k vúli
jejich pocitum, at už libým nebo nelibým, mobilisoval veške
ren tisk od ::;umavy k Tatrám? Ne: tato diskuse nebyla vy
volána k vúli nejakým, byt sebe více nafouklým quantités
negligeables. Kdyby nemela hlubšího podkladu ideového, pak
nemelo vubec býti diskntováno. Ale ten mravní dli vod pro ni
jest. Nevím, íiak 'se na vec dívají socialisté, ale pro mne, pro
katolíka jest dllvod v tomto: Katolictví není náboženstvím
bohatých a mocných a za Rakouska se hrešilo dost dlouho v tom
smyslu, že bylo vyvoláno zdání jakoby bylo náboženstvím
bohatých a mocných. Zapomínalo se dost dlouho, že kapita
listický Iiberalism a mamonism jest nám vetším neprítelem, než
socialism, který jest konec koncú mysli telný i bez svých doktri
nálních blucli"l, na než ostatne dncs již nikdo neklade zvláštního
dttrazu. (liis'torický materialism, petrifikace trídního boje, atd.
atd.) Nevím. jak u socialisti'l, pokud si .vzali k srdci nauky
svých revisionisttl, ale já se pro vec neangažuji z nejakých
taktických cli"lvodú daných okamžitou situací, nýbrž z dúvodó
velmi programových. Nechci, aby moje strana byla stranou
pravice, a za tuto smernici jsem ochoten bojovat vhod i ne
vhod, at pan Vraný, nebo nekdo jiný z agrárního tuctu pri
tom spí dobre nebo špatne. Jestliže ve sloupcích "Prítomnosti«
obcas kážu o síle myšlenky a o moci ideje. pak to myslím
vážne. Kdybych nebyl presvedcen, že pro církev nastává boj
c; duši na delnické periferii, kdybych si nebyl vedom s jakou
mravní odpovedností jest spojen novodobý výrobní proces.
kdybych nevedel, jaké ethické požadavky klade cloveku exi
stence fabriky, nechtel bych se angažovati pro diskusi, jež
by mela toliko šimrati agrárníky pod nosem. I kdyby tady
agrárníkll vltbec nebylo, chtel bych tuto kom;telaci, protože
mám pro ni dúvody náboženské, filosofické a sociologické 1
verím temto dt"lvodúm tolik, že vím, že pro ne jednou musí
prijít i situace. PedaR,'ogické duvody, na než Vy se odvoláváte,
platí pro mne až v druhé rade. Vím ovšem. že tyto ideové
zmeny nedají se vyvolat jenom novinárskými i:lánky. že jest
treba solidní práce vedecké, popn!arisace a revisí programo
vých na obou stranách. Deláme každý, co mMeme.

Srdecne Váš Dr. A. Fllchs.

hi.·.~

takový problém. Zivat

C. M. Dikll'lI.

mají možnosti (technické, ale nikoliv duševní), aby projevili
v takových prípadech svou nelibost, a snaží se umlceti každý
podobný projev. Jenže i ti to dobre vedí a cítí, že slovenština
nemúže se dlouho udržeti a ustoupí ceštine. Proc by tedy ne
b:l'la možna v c c n á debata o tomto problému? Proc by ~e
melo pojímati všechno, týkající se otázky slovenštiny, jen ci
tc've? Proc zdúraznovati všude jen ducha a svéráz slovensk~'?
Jaku kdyby to bylo neco tak zvláštního, co nemá žádného
prechodu. - N-::b ta jejich hesla (duší a základinou niceho ne
j"ou) mají znamenati nejen separatismus jazykový, nýbrž také
separatismus politický?

My Slováci zajisté nejsme národ úplne chudý. Máme du
ševní i hmotné bohatství. Na pr. Iiviezdoslav znamená zajisté
mnoho pro slovenskou i ceskoslovenskou literaturu. Ale ab
strahujeme-li od všeho, co mu daly ostatní slovanské jazyky,
pro pravou slovenštinu zbude málo, když si uvedomíme, že
fraseologie ceštiny a slovenštiny je totožná. A novejší sloven
ští spisovatelé? Nikdo nepochybuje, Že i mezi nimi zrodí se
snad genius, ale o »efemernosti" jejich del »bez ceštiny" nikdo
nebude pochybovati.

Slovenský svéráz, slovenský duch nemá tedy znamenati
precenovati sebe a podcenovati národ silnejší, n~írod s vyšší
kulturou. A pretvárka v tom nepomÍlže. Chlubiti se: jsem z tcch
Slovákli, jenž ješte ncpromluvil ceského slova; jsem z tech,
jenž nejvýš dbá cistoty slovenštiny a není si vedom toho, že
vllbec nepoznává, co je ceské a co je slovenské - jest ubohostí.

Zdali a jak dlouho se zachová slovenština jako jazyk spi
sovn~', jest ot:'tzkou budoucnosti. Ale tolik se mllže konstato

vati již dnes, že bez Cechú a bez ceštiny nikdy. Zní to jako
"ar<ldox. jelikož práve na Cechy se nadává, že chtejí poceštiti
Slov,íky. Ale kde se koná neco positivního na Slovensku a
zvlášte pro slovenštinu bez Cechú, bez ceské pomoci?

Každý Cech na Slovensku má težkou úlohu, žíti a smýšleti
tak, aby nenarazil na odpor Slovákú. Vždycky se zvedavostí
sahám po ceských kri tikách o slovenských dílech, o nichž si
"':Im rád ndehím svúj úsudek. A tehdy cítím, že ten ceský kritik
mnoho musil zapríti ve své duši, aby jeho kritika nevyznela
thk, jak to cítil, jen aby neurazil Slováky.

I neurcitá politika nekterých 'hlasisticky (!) orientovaných
slovenských politikú a ministrll škodila vzájemnosti ceskoslo
venské, nebot zavádcli zdánlivou nápravu v otázkách, které
mely slucovati a spojovati Cechy a Slováky, a svými refor

mami rozdvojovali obe vctve (jazykove), ba dokonce i Slo
váky mezi sebou {nábožensky).

Gestem, frásí nedá se odbýti a rešiti
jde svým tokem.·)

,,) Odpovídati na nelogický, neslovenský, až ubohý »Otvo
rený list" prof. P. florka, uverejnený v S bor n í k u' P l' o f.
S lov á k ti bylo by pod mou dustojnost. Dotknu se jen toho,
co psal o mém jménu. Jak jest celý jeho dopis zkomolen, tak
je i tato cttst dopisu vlastne nejasnú. Tolik mu prece pripomí
nám, což dobre ví, že nestalo se to z mé vule, když jsem byl
po maturite od roku 1913-16 premonstrátem, jako on »1'0
duverný SIOV{lk« nemohl za to, že byl do podzimu 1919 piari
stou v Budapešti. Dále zapomíná, že jsem již zacátkem 1919,
jakmile to šlo, podal žádost na ministerstvo s plnou mocí pro
správu Slovenska, abych byl úredn'c zprošten toho, co mne
bylo vnuceno, a neužív{lIn toho jména, jak to delají ješte i dnes
mnozí profesori »spolku roduverných Slovákú".

NOVÉ KNIHY
Spoluredaktor revue Sever a východ Jan Knob vydá hned

po prúzdninách v turnovské edici Sever a východ za redakce
dr. Knapa svoji prozaickou prvotinu "Smršf«, za niž dostal sti
pendium z fondu Julia Zeyera pri Ceské akademii. Obálka a
dva linoryty Václava Rabase.
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