
HOSPODÁR

sta,' K. Jallata (Cleveland, Ohio):

koslovenský David a americký
Goliáš.

iji již radu let ve Spojených státech 'a jest proto víc
než pochopitelno, že jsem vždy elektrisovún, kdy

li se objeví ve zdejším tisku, pro Anglosasa ne dosti
:l.stnchl~lskované jméno Czechoslovakia. Škoda. že
ujalo se Checoslovakia. Tento zpusob psaní byl by
duchu anglického jazyku, viz radu slov jako check,
erry (trešne), church (kostel), s krásným pocátec

'm .cé . Presvedcil jsem se bezpoctukráte. že Ame
can snaží se vysloviti poctive tuto pocátecní kombi
ci souhlá5ek r.CZ. a dále se nedostane. Zkuste si to
mi a pochopíte proc American v dobromyslném sar-
mu tvrdí, že jméno naší republikv se nedá vvslo

'ti, že se musí "vykýchnoutl«. "Life"« jeden z n~j lep
lch americk}Tchhumoristických casopisLl prinesl na
a,šejméno vtip a ne práve špatný: ,,"Vhat do yon
mkof Czechoslovakia? Bard to say 1 Ve volném pre
du: .Co soudíte o Ceskoslovensku? Težko ríci (vy

oviti)! Byla zmenena' po staletí vžitá jména jako
ristiania, Petrograd, Peking atcí. a nebylo bv tedy

i tak obtížné zmeniti sotva deset let vžité Czechoslo
'a na Checoslovakia. Anglosaskému svetu (a to je

TU polovina zemekoule) by tím byla prokázána ne-
lá služba. Anglick}' tisk by tuto zmenu jiste privítal
príznive komentoval a tato publicita by vyvážila
nohokráte jisté potíže, spíš fiktivní než skutecné,
eré by se naskytly pri této zmcne a v prechodní dobe
prostredne následující.

Toto by však byla jiná, dlouhá a snad i vdecná ka
'tula, clo tohoto clánku však nepatrí, to se tak ne
y ten muj type-writer tak rozbehne a trochu za
hne. Nesporne, že Czechoslovakia, ackoliv težce se
lovuje, má SVLljdobrý, velmi dobrý a solidní zvuk,

když si nás prLlmerný American obC1.s splete s Ju-
lavií. Faktum je, že jméno milé naší republiky ob
uje se ve svetovém tisku casto a zpravidla s tolika

válou. že našinci, který obcas si precte nekterý ten
'v pražský žurnál, ani veriti se tomu nechce. Rozdíl
tónu,v jakém píše casto náš vb-stní tisk a jak naproti

u referuje nepredpojatý cizinec, jest však snadno
.\'etliteln~·.Cizinec nevidí ty denní drobné i vetší
palic, které úsudek našeho žurm.listy zacasto zaka
jí a pak cást naší žurnalistiky ani dobre videti ne

hce. Ci,-inecvšak rídí se nestranne merítkem oprav-
v~'Chv~'sledldla skutecne bylo u nás v pomerne krát

'ch 10 letech docíleno pozoruhodn}Tch výsledkLl, ja
ohy na truc nekterÝm m.šim profesionelním politiká
m. ! to by byla vdecná studie analysovati prícinv

roc požíváme tak dobré povesti,' zejména zde v Am~~
'ce, ale to bych už zase odbocoval.

Duvod, proc jsem dnes po delším case opetne vytáhl
na svetlo boží znacne již zaprášeného "Pegase«, objeví
trpelivý ctenár (trpelivý musí býti, docetl-Ii až sem)
v dále citovaném prekladu clánku, uverejneného v me
sícníku Nations Business, vydávaného TJstrední ob
chodní komorou Spojených státu ve Washingtone.
Mesícník tento vychází v 300.000 výtiscích a cten je
hlavne vedoucími silami obchodních a prLll11Vslových
podnikLI z cel}'ch U. S., tedy úctyhodná ctenáršká obec,
jak kvalitou tak i kvantitou. Jak ,,;eobecne známo.
kongres p\Ustil se do revise celního tarifu a revise za
republikánské vetšiny -Ir kongresu rovná se zv~,šení.
Hevise tato jest vec celkem ošemetná a neteší se veliké
popularite ani zde. ani Z1. hranicemi. DuvodLl pro
i kontra jest více než by se smestnalo do rámce to
hoto clánku a tak ponecháme vecný rozbor revise stra
nou a nahlédneme drobátko do zákulisí parlamentár
ního jednání, jehož ~ceskoslovensk~'« v}'sek nám dohre
osvetluje dále uveden}T preklad dríve již zmíneného
clánku.

... Republikánští clenové Tarifního Výboru kon
gresu Spojených státu byli fakticky zachváceni tísni
vým 'pocitem tonoucího, když pojednou ohjevili, že
sedm let po uzákonení republikánského Fordney-Mc
Cumber-ova celního tarifu sedí pri konferencích stran
nového zvýšení celního tarifu na židlích dovezených
z Ceskoslovensb. Ohjev tento vzbudil predtuchy plné
podezrení i zvedavost a v zápetí na to bylo zjišteno,
že židle používané v restauracních místnostech kon
gresu jsou rovnež výrobkem ceskoslovenské energie a
rozmach.u. Tak Ceskoslovensko pocalo b~,ti a jest do
sud »hrozivým nebezpecím « Spojených StátLI severo
americk5'ch,

Ve státu Massachusetts jest mesto nazvané Lynn.
V Ceskoslovensku jest mesto, které se jmenuje Zlín.
Ve Zlíne žije jistý Cechoslovák, jmenuje se Bata. Otec
jeho byl obuvníkem. Bat'!. se stal též vyrabitelem obuvi
a zhotovoval obuv rucne. Tehdy byl nevinným a ne
škodnÝm Cechoslovákem. Ve Zlíne však Bata slyšel
o Lynne, zajel si tam a vstoupil do továrny na boty.
Tam byly stroje a on na nich pracoval.

V meste Lynn myslel však na Zlín, kamž se vrátil :l
pocal znovu vyrábeti boty, tentokráte však strojne.

Mr. Bata ve Zlíne nyní vyrábí 65.000 pád I obuvi
de~111e,zamestnává 12.000 delníkLI, z nichž 4000 hydlí
v Jeho domech. Bata vlastní lesy, pily, tOV[lll1Yn~ ná
bytek, pastviny pro skot, koželužny a továrny na obuv.
Bata. platí vycvicenému delníkovi týdne 13'50 $, ne
vycvIcené delnici 4'50 týdne a ~nseruje svoje vý
robky v kúdé vesnici v Ceskoslovensku a tím se stalo,
že mnoho ceskoslovenských venkovanu nyní nosí boty.

Takto stav se požehnáním pro Ceskoslovensko, pan
Bata usmyslil si obštastniti Spojené státy. Zjistil, že
dovoz bot do Spoj. státu jest voln)' a rozpomnel se na
typ ženské obuvi vyrábené v Lynn a pocal vyrábeti
tyto druhy levneji a zasílati do Spoj státu. S pocátku
malé zásilky, pak vetší a nyní celé laviny, ktos na prí
khd nekolik milionLt pán"!.
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PHtomnosL

»Abiturient z Lynnu:< stal se postrachem Lynnu a
jest jisto, že na kterémkoliv sjezdu »lynnsk}'ch abitu
rientu« snadno by byl zvolen nejméne populárním ab
solventem.

Lynn :&stupuje Poslanec William P. Connet , Ir, prí
slušník strany Jeffersona, Jacksona, Clevelanda a "VVil
sona.*) Vzpomene-li si však m. Batu, tu mluví jakoby
byl clenem strany McKinley, Dingley, Payne, Aldrich,
Pordney, McCumber. **)

»Je nutno, abych Vám sdelil, pánové,« rekne ve schu
zi výboru, »že neuvalíte-li cla na boty a strevíce, zni
cíte úplne nejduležitejší prumysl mesta Lynnu. V brez
nu letošního raku bylo davezeno do Spoj. Stát!"l z Le
skoslovenska 450.000 páru obuvi bezcelne. Jako demo
krat, mohl bych zde sedeti a býti potichu a v duchu
se radovati, že republikáni pri prÍŠtích volbách ztratí
svoji državu v Mass3.chusetts a celém Severov)'chode,
nemohu však prihlížeti necinne k tomu, aby delníci
mého okresu byli vydáni na pospas hladu a žádám Vás
proto, abyste ucinili zadosti spravedlnosti uvalením cla
na obuv«.

A ted teprve vlastne se dostávám k tomu americké
mu Goliášovi a csl. Davídkovi. Llánek v Nations Bu
siness nutno ovšem cisti s príslovecným zrnkem soli,
ale i tak vlastenecká naše prsa musí se dmouti opráv
nenou pýchou, když ne z jiných duvodu tak už proste
proto, že podobný clánek vubec mohl býti na'psán.
Zduraznuji poznovu, že ponechávám zúmyslne stranou
otázku, jaký bude míti vliv zavedení cla na boty na
náš export. Hledím si pouze toho rídkého 3.nezvyklého
divadla, jak americký Goliáš jest znepokojen knejpem
v obratné ruce našeho Davida-Bafy. Nedomnívejte se
však, že senátori rvou si v zoufalství vlasy nad nastá
V3.jící Bafovou botovou potopou. Tak zlé to není. Spo
jené státy nemají pro strach udeláno, domnívám se
VŠ3.k,že je to poprvé v historii csl. prumyslového pro
nikání, že Spoj. státy byly donuceny dobre si prohléd
nouti toho chlapíka, který si troufá znepokojovati jed
nu z jejich nejsilnejších industrií. Uvažte jen, že zdejší
obrovský obuvní prumysl byl si až do objevení se Bati
tak jist svým dominantním postavením, že celní ochra
nu nepov,3.žoval za nutnou.

Jsem poslední, který by podcenoval propagandu tak,
jak ji rozumíme v obvyklém slova smyslu. Nejvetší
shbina jakékoliv propagandy jest však v ní samé, jak
mile jest rozpoznána co taková, ihned se hledá nejaké
to certovo kopýtko. Nebude snad sporu o tom, že
hlavním úcelem propagandy at už osobní ci národní,
jest ukázati se v nejlepším svetle. Muže b),ti lepší a
trvalejší propagandy, než když donutíme odpurce ne
skon ale silnejšího, aby uznal nejen naši rovnocennost,
nýbrž když i prizná, že poctive jsme mu nahnali tolik
respektu, že musí hledati ochranu. Neimponuje Vám to
též, že ten doma casto kacerovaný Bata ukánl mar
kantne americkému kolosu, že ani americké stromy ne
rostou do nebe?

*) Demokratická strana, zejména v minulosti byla pro vol
ný obchod,v posledních létech stává. se však cím dále tím více
ochranárskou, tak jak postupuje industrialisace lihu, hlavní
država demokratu.

**) Republikánská strana byla vždy orgánem financníku
a velkoprumyslu a tudíž pro celní ochranu.

Pozn. prekladatele.
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LITERATURA A UMENi

J oset Teichman:

Literární prumysl.
1.

(Jan V. R osL'l1ek.)

Nelze pochybovat, že Jan v. Rosulek chce být\ z mla-
dých ceských spisovatelu nejplodnejším a že mu na

nicem jiném tak nezáleží jako na kV3.ntu vecí, které
posílá na knižní trh. Na verejnost vystoupil teprve po
válce a behem deseti let již vydal 18 svazku sv~'ch
prací, z nichž nejedna, jako na príklad »Cernožlut),
mumraj«, obsáhla až 400 tiskov}'ch stran. K temto
osmnácti svazkum bylo by treba pricísti i d'llší ctyri
svazky románu, které, jak Rosulek nedávno prozradil
ve »SvetozOrtl«, hodlá vydati ješte do konce tohoto
kalendárního roku. Tedy 22 svazku behem deseti let:
Kdo to dokáže? KterÝ z ceských spisovate1lt je, krome
svého vlastního povolání, tak zarízen na v)7robu lite
ratury, že by se mu mohl vyrovnat? V drívejších le·
tech neco podobného dokázal jen F. X. Svohor\;(; to
byl vlastne jakýsi zakladatel ceského literárního pru
myslu, ale jisté je, že RosLtlek, bude-li tak pokracbvat,
jakO' dosud, F. X. Svobodu jiste predcí, trebaže srov
návat kvalitu díla F. X. Svobody s dílem Rosulkov)'m
byh by práce nejen zbytecná, ale i nevdecná. Zda lze
pri takové prekotnosti havoriti 'o nejakém soustavném
literárním tvorení, vlastne O' t vor b e se všemi je
jími atributy a vlastnostmi, je jiste víc než pochybné.
Tento jeho spech a úžasná povrchnost, s kterou SYé

novejší práce píše, se podobá již literární živnosti, re
meslu, které jednohO' dne žalostne ztroskotá, protože
i remeslo, at jakékO'li, musí být deláno poctive, t. j. bez
rutinérství a spekulace na vkus obecenstv3, které ko
nec koncu bude presyceno mnohem dríve, než si Ro
sLtlek snad myslí. Rosulek si SVtlj úkol velmi zjedno
dušil. Zdá se, že docela dobre pochopil, že doba, v které
žijeme, d'lla výhost všemu, cO' dokonale nevzrušuje
nervy a že práve tak jako ve filmu nebo na divadle
ovládl smer laciné sensace, sexuelních v}7strednostÍ a
desivých momentu, možno neco podobného zkoušeti
v literature, presto, že literatura má úkoly mnohem
vyšší než aby klesla na úroven pouhé z á b a v y.

TatO' jeho spekulace na vkus a záliby jisté cásti ve
rejnosti, hcnící po sensaci a vzrušení vem kde vem, je
snad nejlépe patrna v poslední jeho práci, kterou letos
otiskoval v románové príloze Ceského Slova. Tady 'IŽ

docela odhodil jakýkoli ostych, nehot »Tri carští ofi
círi « nejso'u už nic jiného než od pad k e m jeho li
terárního prúmyslu, který se pocal »HnCijištem« a
"N ohou, plukovníkem zeleného kádru.«

O Rosulkovi kdosi jednou napsal, že »prorazil hla
vou zed«. Tím bylo myšleno jeho svízelné pronikání na
verejnost, které jeho rychle se vyvíjející talent velmi
tísnilo, ne-li podlamowllo. Ale tO' by nebylo nic divné
ho ani neobvyklého. Kdyby všichni naši spisovatelé
meli vyprávet. jak zacínali a co všecko zakusili, než se
jim konecne podarilo dostat svou práci na verejnost,
možná, že by to Rostllkovo »proražení zdi hlavou« ne
bylo tak tragické. Podarilo-li s~ Rosúlkovi dostati se
na verejnost, p'lk ta bylo jiste jen proto, že neco
opravdu sliboval. Jeho první práce svedcily o talentu,



, mohl leccos nového prinésti. Roslllek llZ tehdy
al, že se dovede velmi dobre dívat na lidi i na

. a že videné umí zároven ostre rozlišovat, zažít a
árne zhodnotit. A to je u mladého literáta vždycky
. Konecnc co je na techto jeho prvních pracích

oruhodn(;, je to, že mlad)' Roslilek se nemusil ani
000, rekl bych, pretvarov'lt, aby ukázal, že pro bu
cnost má v zúsobe ješte neco jiného, pllsobivejšího,
by se mohl teprve porádne zaskvíti. V »Opilém

te" práve tak jako v nekterých jeho básnick)Th
kilch,sem tam již bl)Tskne veta, která jako by lIŽ
rila Rost"l1kovistaršímu, tak z doby jeho »Cernn
tého mumraje«, ale zachovával-li dosud reservu,
o to snad proto, že si ješte neduvcroval, t. j. že se

ješte nesetrásl zvláštní a pro jeho první práce
o typický ostych, vyjadrov'lt se rovne, bez kudrli
a že mu tehdy ješte tuze mnoho záleželo na

Ia d b e a for m e. Proto také, tvoril-li nekdy
vdu poctive, pak to bylo jen v této první periode,

rou možno nazvati vzrtlstem, nebot každá stránka
to jeho nekO'likaprací nese zjevnou pecet námahy.
darilo·li se mu napsati veci hodnotnejší, bylo to

vin01ln;1111ell\které si vybral. a k nimž, jak vidí·
v dalších jeho pracích, necítil mnoho lásky, tím

, e príbuznosti pro svuj ryze pudový temperament,
ož ~.~·huchyjiž nalezneme hned v "Cernožlutém

raJI ({.

(ernožll1t)'Trnumraj ", který vyšd v roce 1925, mel
i pokusem o vypsání osudu mladého muže Romana

ehlíka, pro nehož válka mela b),t skoro záchranou
úpln)'m rozvratem. v nemž uvízl jednak hrnzný

rodinn)'mi pO'mery, jednak neštastnou láskou a ce
radou jin)'ch okolností, o nichž autor svedomite vy
vuje.V tomto O'bsáhlém díle jakoby byl Rosltlek na-
Isebesama. TotO' jeho nejvetší a také nejlepší pro
'cké dílo, plné bystrých postrehll a zajímavých po

ov)'Chkreseb, bylo zkušebním kamenem pro jeho
n V)'voj.Tady se také již vubec neost.\-chá· ríci vše,
cem myslí, že bylo takové a ne jiné, neleká se situa

pred nimiž by leckterý literát bud vllbec couvl
ho je docela jinak zpracoval, ale to vše Ros\llek delft
slohovoulehkostí, v kte~é se mu hrnou další obrazy
jich podrobnosti, takže pro jejich množství nekde
onec zbude dojem rozkouskovanosti. Mimo to Ro-

ek velmi rád prekvapuje ctenáre prudkými závery
notliv)'Chkapitol, jež mají práci dodati hutného dra
tickéhotoku, což se mu darí všude tam, kde se ne-

nje. Ale jakmile zacne prísti osnovu své práce, ani
okamžik se nenhlíží na nutné zákony románové
posicea do deje vloží vše, co se mu v mysli práve

bavilo.Odtud nekde ta syrovost prostredí, to siláctví
razLli celých situací, takže nekde to vypadá, jako by

v celé práci hylo záleželo jen na nekolika takovýchIn~' c h scénách, v nichž nalezl zalíbení bez ohle
na celkovou stavbu i poslání díh.

úspech »(ernožlutého mumraje« byl tak mocn)', že
ost''tlekt::tkrka hez oddechu napsal »Hnojište«, dí 10,
ré melo b),t jakýmsi protikladem »Cernožll1tého
mraje«, t. j. obrazem válecnéhO' z~lzemí se vším
usema špínou, tak jak ji RosMek videl a chápal. Na
3 stránkách si usmyslil zobr'1zit všechen hnus živQ
, jeho podlosti, zvrácenosti a provedl to t;],k hrube,
ctenár se musí ptáti, kde dl stal umelec, jenž této

, látce úplne podlehl, místo aby ji zvládl a zhodnotil.
noji~le« má h~·ti d o k u m e nt e m mravního ú-

padku válecné spolecnosti, ale je dokumentem, který
nepresvedcuje, protože je složen z prúhledných literár
ních triku.

Nejinak je tomu v jeho >,Hulánech" a i,Nové zemi« .
Rosttlek k ní napsal predmluvu, jež nemela HC;inic ji
ného, než že' toto jeho dílo teprve prináší verné vylí
cení poprevratových událostí na Slovensku. Mel to být
román, v nemž Rosulek pokracoval v lícení osudu
hrdiny z ~Cernožlutého mumr.'lje:<, Stehlíka, ale zatím
to není nic jiného než ledabylá snuška poznámek a
pozorování, které autor svým služebním pobytem na
Slovensku získa.l a na jejichž základe si usmyslil po
dati obr a z o s v o b o z e n é h o S loven s k a. Pro
nás Cechy bylo by to smutné vysvedcenÍ, kdyby Ro
súlkova »Nová zeme« mela býti opravdu dokumentem.
Ale když se podíváme, co autor chtel tímto' sv)'m no
vým dílem ríci a nedáme se mýliti predmluvou k ne
mu, uvidíme, že se tu odehrává skoro stejný proces
jako v »Hnojišti«, nebo jinými slovy: že Rosulek již
'lni nedovede jinak myslit a psát než jako se naucil
dríve. Tak: jako se díval na veci v »Hnojišti« nebo
v »Cernožlutém mumra ji«, tak se na ne dívá i ted' a
ani na okamžik si neuvedomuje, že vystacil-li s tako
vými názory na Rakousko, o nemž ostatne soud byl
dávno známý a jediný, nevystací v prostredí zceh ji
ném, kde práve spisovatel musí ukázat, že je víc než
reportér, jemuž na nejaké »pravde« sem nebo tam ni
kdy mnoho nezáleží. V »Nové zemi« Rosttlek už jen
a jen píše, vlastne: vy r á b í literaturu jen na zá
klade toho, co kolem sebe videl a jak se mu to literár
ne hodila. Nakonec zllstane pravdepodobným jen ne
který det'lil, který by mohl autora i jeho predmluvu
zachránit. Vše ostatní, zejména ten nedostatek pevné
ho názoru na události a príciny poprevratového Slo
venska, tO naivní a povrchní hodnocení vecí jak po
stránce politické tak i mravní, patrí již do sféry jeho
prekotné »plodnosti«, která nakonec zabijí jeho talent.

A to je, neváhám ríci, škoda. Kdyby se nejednalo
o autora, který už dokázal, že neco dovede, mohl by
nám hýt jeho osud 1hostejný. Ale práve proto, že tu
nebeží o literáta podobného druhu, bylo by škoda, vel
ká škoda, kdyby víc toužil státi se literárním pn'lmysl
níkem než umelcem dbalého svého díla.

II. . . ',:;:'~.!

(A. C. Nor.)

Zajímavejším a také složitejším zjevem je tento
mladý ostravsko-slezský rodák, který hned na poprvé
na sebe upozornil svým sveže napsaným obrázkem z to
hoto kraje, pod názvem »Biirkental«. Puvodne vyšel
v roce 1924 v Mor.-slezském deníku, a Nor jej potom
vydal i v Praze, v knihovne »Mladých autorll«.

»Burkental« to také byl, který mladému, sotva jeclen
advacetiletému N orovi upravil cestu do sveta. Básník
Josef Hora ,'1A. M. Píša oba mají na tom kus zásluž
ného podílu. A. M. Píša ke knižnímu vydání »Bur
kentalu« napsal peknou predmluvu, _v které velmi po
vzbuc1ive rekl, co v tomto díle mladého literáta vidí,
ceho lze od neho ocekávat, slovem: Not by musil být
ohromným nevdecníkem, aby neuznal, 'co to pto neho
tehdy znamenalo. Proto také jeho zacátky byly tak
lehké, beze všech prekážek, s nimiž se zpravidla setká
každý ml:::tc1ýzacátecník. Jenomže tato lehkost mela
své nebezpecí, které rozkochaný Not bud nevidel anebo
nechtel videt. Úspech »Burkentalu«, který v jistém
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smyslu zavazoval, ho nakonec zmátl, prave tak jako
spolecnost, v které se zacal pohybovat. V Praze jako
by mu najednou chybel dr. V. Martínek z Ostravy,
jehož rady by ml} byly jiste v leccems prospely. Nebol
jakmile :~ or nacichl Prahou, zejména tíW povestným
pražskýrh kamarádstvím, jež nezkušenéhd 'n\ladíka do
vede natolik okouzlit, že potom jen stací slova, malá
noticka v tisku, aby\dotcený se považoval za neco, címž
není - bylo zle. A. C. Nor, který pred casem prišel
do Prahy studovat a jemuž ani nenapadlo, že by ji
také mohl dobývat j1.ko literát, najednou uvidel, že
jeho jméno se ocitá v blízkosti mužLl, na než se dosud
díval jako na své vzory a ucitele. Zkrátka: kamarád
ská klika s ním provedla šerednou hru. Namísto aby
nechala vykvasit jeho talent, aby ho podeprela všude tam,
kde by s~ ani nebyl troufal zaklepat, zahrnula ho li
chotnými slovy plnými obdivu, který však byl natolik
neuprímný, že práve ti, kdož tak dríve cinili, jsou na
príklad dnes ochotni prohlásiti prav!' opak toho, cím
tehdy nezkušeného Nora zéJhrnu1i. Neco podobného,
jako Nor, zažil i Wolker po svém príchodu do Prahy.
Také on byl prijat s jásotem kamarádsk~lch kroužkl\
ale oc byl Wolker zkušenejší a kritictejší nejen k so
be, n~'brž i k lidem, s nimiž se musil st~'kat! To bylo
nejlépe patrno na jejich stanovisku ke komumsmu
jako massovému hnutí. U V/olkera to byl ryzí a ne
politikárs1<)o cit presvedcení, bez !ormulek, neco tak
prirozeného, že to témer tvorilo nápln jeho díla, kdež
to u Nora to byl jen naucený, lépe receno: odkoukan~
postoj, konjunkturální spolecenská hra bez jakéhokoh
vnitrního zduvodnení. Konecne Nor sám priznal, že
teprve Praha preformovala jeho "tichou duši snílka;"
a že v Praze se stal )bojovnejší, neústupnejší a podm
kavejší«. Hlavne podnikavejší! Nebot když videl, že
jen mohl chtíti, aby se stal hvezdou na ceském literár
ním nebi, že se to od neho skoro žádá -- nic se mu
nezdálo snazším než tomuto prání vyhovet.

Tak došlo k napsání jeho druhé knihy: »Rozvrat
rodiny KýrLL«' Nor v podtitlllu ji oznacil vysvet1ením
»také ne román«, címž jako by ríkal, že toto své dl:uh~
díl'o ješte nepovažuje za hO'tový útvar své tvorhy, nybrz
že to je jen príprava k necemu, co teprve prijde.

O této jeho druhé knize se toho napsalo tolik, že to
bylo až I~eúmerné tomu, co NGr tentokráte prinesl.
Ale to by bylo vedlejší; hlavní je co se napsal.p. Tak
na príklad bylo receno, že tato 'Orova kniha je ozdra
vením naší príliš papírové a proto tolik neživotné ltte
ratury, že to je hotový »l:etní pobyt« pro ctenáre, a ?e
menší pozornosti se tešila i jeho náldionnost k epIce,
což zaSe byl'o vykládáno jako velké plus mladého pro
saika. V nekterých posudcích byl zase tvrzen pravÝ
opak, padla príkrá slO'va odsudku a v mnO'hém hylo No
rovi jiste ublíženo. Naproti tomu to, co bylo napsáno
na adresu jeho t. zv. na t u r a }i s m u, který byl srov
náván s naturalismem Jana Vrby, patrilO' již mezi po
sudky, v nichž se hází »ismy« at už se to na vec hodí
nebo ne. Nebot mluvit o nejakém naturalismu jako
forme, bylo by v »Rozvratu«' jiste velmi težké. Má-Ii

or k nemu nejaký sklon, je zatím nerozhodné, protože
tady jej uvidíni.e jen v docela malých náznacích, totiž
práve tam, kde Nor po velkém rozmachu na okamžik
ochabne a sbírá síly k dalšímu. V techto místech potom
leccos cteme, co by ukazovalo na naturalismus, který
si 'však Nor v' celkové kO'mposici jednak nestanovil,
jednak ani neuvedomil, protože kdyby byl chtel šetrit
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správné naturalistické formy. leckde by byl musil hodne
slevit ze ~vé záliby, postavit do d&je osoby tak vS'jimec.
né, elementární a nespoutané, jako jsou K~'lové. Ko
necne naturalistická forma by ho byla svedla nekam
docela jinam a to by potom již nebyli ti Khové, chlapi
ze zeleza, bez citu, bez morálky, Ijal( si je autor prál
vytvorit. Proto je tím víc f5odivné, jak se došlo k zá
veru, že dílo Jana Vrby mel'o vykonati nejaký vliv na

komposici »Rozvratu". NecO' podO'bného, co udelal Nor
se svými Kýry, u Vrby nikde nenalezneme. Vrba, nech!
beží o sebe vetší chodské »krutáky« a násilníky, nikde
se nespokojuje s tak jednocluch~'m a pI'ochým v)'kladem
jejich cinLl a vždycky pro ne nalézá zduvodnení, jeZ
jsou mnohem pravdepodobnejší než u Nora.

Nor Se domnívá, že mu bylo ukrivdeno, když se
reklo, že »1{ozvrat« napsali jen pod dojmem neobycejne
príznivé kritiky »Biirkentall'u«. V Delnické osvete se
o tom dosti obšírne zmil1uj-c a nelz·e mu neuverit. Nebof
jak, kdy a proc »Rozvrat« napsal, je jiste nerozhodné
pro toho, kdo byJ. takrka nabit osobními vzpomínkami
na dobu i na kraj, kde ješte nedávno žiI a odhodlalise
je zpracovat, lépe receno: prakticky zkonsumovat na
typech lidí, které si k tomu zV1láštevyvolil. Vždyt ncco
takového se proste m u s i 1·o státi, to byla vlastne
otázka I orovy literární prestyže a tak se dlouho ne
rozm!'šlel. Konecne že to byh práve K~'rové, typy tak
v!'jimecné, nelze se nikterak divit. Takové byly i jeho
zážitky, k jichž zvel'icení ovšem nemí me prispela jeho
mladistvá fantasie, že pri jich kresbe, jak v detailu tak
v cenku, musil chtej nechtej upadnouti do extrému,

O »Rozvratu« lze proto ríci jen jedno, aniž by se
autoru ublížilo: Není to román, jen improvisace; speš
ne nahozená a nevypracovaná historie zvláštního druhu
nadl1idí bez všeho bližšího urcení, vyvážená nikoli z po
znání a studia, n~'brž vzata jen z prekypelé fanta.ie
dospívajícího muže, který se domníval, že m u s í nejak
dokázat, že už je skutecným spisovatelem, jak se o ncm
soudí a jak to všude slyšel a cetl, kamkoli se podíval,
neboli: I i t e r a t tl ran a k o ma n do. Nor tedy
proste musil vytvO'rit další práci, nebot »Biirkental ,
trebas velmi dobrý, nemohl nadlouho vystacit k sláve,
v které se mu nakonec tak zalíbilo, že ho posedla i tro
cha pošetilé pýchy vysmát se v Literárních Rozhlledech
všem, kterí nemohou sedet »U SuterLl« u jednoho stolu
s Josefem Horou, Seifertem, Tomanem, Mathesiusem
a jin~lmi.

Až do »Rozvratu« byl soud o kvalite orova talentu
rozdí'ln:)".Al'e i to, co bylo pravdive receno o jeho impro
visacní tekavosti a nedostatku pí1le, nemelo na neho
vlivu. Tretí jeho román, »Raimund Chalupník«, ozna
cený »dosud ne román«, je ve své skladbe skoro totéž
co »RO'zvrat«. Tam i tady Nor pestuje jen sVOuvy
právecí sch0pnost podle toho, jak se mu v mysli' vyba
vu jí vzpomínky na rodný kraj a jeho vyprávení nemá
míti mezí. tím méne nejaké jednotící formy. Proti KS'
rLlm je »Raimund Chalupník« );nad mnohem mírnejší
ve v~Trazech i v stavbe jeclnotliv~Tch situací, dokonce
i jeho naturaJ.ismus je zde opren o veci a lidi, na než
by Nor mohl treba prstem ukázat, ale v~Tvojovepro
neho neznamená mnoho. Jekde dokonce uvidíme zcela
zretelne, jak NO'r málo pecovalo svou práci, když se
místy dopouští omyh"l, které by musi!ly jiste zmizet,
kdyby autor svou práci peclive procítal a posuzoval.
Zdá se, že pri psaní této své druhé 1)J'~lcese spoléhal
víc na zajímavost a líbivost nekterých zvlášte podare-



které jsau velmi zajímavé, datýkají se jedné stránky
jevu, který lze sauhrnne nazvat »Cizinecký ruch v Ce
skaslavensku«, tO'tiž cizineckéhO' ruchu v Praze. Pan
RádI stejne jakO' já a zajisté j':1ka velmi mnaJra 'Jiašich
myslících IliC1ívidí, že za dnešníhO' i~jmu 1')1 cestování,
jež pa válce nabyla neabycejnéha razmeru a který za
sahuje velmi širaké vrstvy všech evrapských národu.
není u nás všechna tak, jak by mela být, a hledá, po.
kud jde a Prahu, príciny závad i prastredky ku zvý
šení cizineckého ruchu. Ackoli ve mnoha, ba vetšine
vecí bych se s ním shadl, prece na druhé strane je
mnaha vecí, se kter)'mi nejen nemahu sauhlasit, ale
kterým musím plne adpO'rov'lt, panevadž bych paklá
dal za pachybné, aby se z nich cinila jádra atázky.
N emahu se tedy vyhnout tamu, abych s p, Rádiem
nepalemisaval, ac úkal, který jsem si vytkl, je širší,
než úkal, který si vytkl p. RádI. Spajuji tedy abé:
reknu, Co' jsem mel na mysli já a na príslušném míste
budu apO'navat p. Rádlavi.

1.

Cestování hromadný'm .zjevem.

Nemllže b)/t sparu D tO'm, že cestavání stala
s e v p a s led n í c h I é t e ch k u I t u r n í pat r e
b a u v r s t e v m n a h e·m š i r š í c h, než tam u
byl a kdy k a I i pre d v á I k a u. Príciny taha zje
vu mahou b)Tti razlicné: válka vyrušila lidi z pecivál
ství, vrhla miliony lidí dO' vzdálených krajLl, mezi jiné
lidi a nárady; palitické presuny vytvarily mezi jednat
livými nárady navé vztahy ':1mnaha národu privedly
teprve k plnO'sti živata; valutavý chaos lákal dO' » laeÍ
n)Tch" zemí lidi, kterí pachapili, že za nekalik grašLl své
dabré valuty mO'hau nejen shlédnaut cizí kraj, ale ješte
pravést tam laciné nákupy, a navykl je tak cestavání,;:
móda prispela k tamu ravnež nemálO' - a tak dále.
At VŠ'lk príciny jsau sebe pestrejší a smysl cestování
sebe lepší nebO' harší, talik je zrejma, že je ta zjev.
který zasáhl všechny kultivavanejší zeme, že je ta zjev
prO' dnešní dabu charakteristický a že lze pací tati
s tím, že cestavání, turistika pa cizích zemích stala se
patrebau maderníha clO'veka nejen vyšších nebO' in
telektuálních vrstev (jak tamu byla dríve), nýbrž i vel
mi širokých vrstev stredních, jez se: dríve spakojO'valy
lacinÝm »letním bytem« nebO' náhodným prázdniJ;l0vým
Gsvežením. Tak cestujeme dnes my - se všemi kami
ckými nebO' i trapnými dadatky, prO' které Lidovky
našly výraz »naši v cizine", jenž m.byl už své irO'nické
príchuti. Ale necestujeme tak jen my. Padabne cestují
dnes se všemi temi dadatky, prídatký a prívesky Ame
ricané, Anglicané, Nemci, ba i šetrní Francauzi stred
ních vrstev. Je ta velký a kulturne pres všechny na
znacené stinné stránky významnÝ zjev, který nabývá
již rázu vzájemného a který stává se duležitým i n á
rad a h a s pad á r s k y. Cestavatelský pahyb nejde
již jen dO' zemí vyslavene turistických, ale Bsahuje
i naši zemi. Musíme si uvedamit jehO' duležitost a hle
det ve svém vlastním zájmu vy težit z neho cO' nej
více. Ne vyssát, využít, ale získat z neha trvalý príliv
cizincu dO'našich kraju s jejich penezi, které poplynau
predevším dO' kapes našehO' živnastnictva. udrž'et a
zvýšit zájem ciziny O'cestování u nás, uci~it je cizin
cllm príjemným. TentO' zájem hospadárskÝle vetší,
než zájem prapagacní, na který jsme tak citliví, a prO'
ty, kdO' z neha mají prospech, pachapitelnejší. A tu
jde a ta uvedamit si predevším, c a u nás mužeme
cizincLlm ukáz:'lt, cím je z tohO', cO' u nás máme 'd a-
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h partií knihy, které avšem nemahO'u staciti k na
í románu, trebas autar skramne napavídá: »dosud

román«. Tím by nic nevysvet~il ani neamluvil.
to jsou jen jehO'vetší práce, a nichž by se mO'hla

, že je Nor t\!!Oril»svl;chavane vážne«, prata~e 
se správne domnívá, spisavatel není »aprávnen strí
i z publika a delat si z ctenáru blázny rL12mýmihra
ami a nicotnastmi ... « Jenamže N ar si tatO' svá
tní ~Iova nevzal mnaha k srdci. Zachavával-li ja
takýs ahled na ctenáre ve svých trech ramánech,
mu nelze nic takavéha vytknO'uti, v drO'bných svých

cích i zatO'velmi rád strílí z publika a tO' tak, že
ostatek intuice musí nekde jen nahraditi naivním
ídáním,které by každý jiný autar z knižníhO' vydání
rosto vylaucil. Ale N ar del á knihy a prO'to škada

idého archu, myslí si. Nechápe, ž,eneco dacela jinéhO'
napsat slaupek 'O studentech cIa navin nebO' se feuille
icky vypovídat z dajmLl cest pO' republice, JugO'slla
atd., a necO'dacel'a jinéhO' je delat z taha harem

dem knihy. Ta patam je živnost a jak N ar ta delá,
konecšpatná živnast. Tak ta zaca] »Opilými pavíd

i" a knížkau pavídek "Ztichlýma acima«. Nar
nich rekl, že tO'bYllyjen prLlpravy k jehO' ramánO'vým
ralfll,n,;tle uprímne recena, byl to jen ncátek neceho,
jsem už dríve nazval'; literárním prLlmyslem. Nar

ostc chtel být také trachu živ ze svéhO' spisovatelství
to lizechúpat. Chudý, jen na sebe sama adkázaný stu
nt. potreboval každau karunku hanO'ráre a ta, jak
. jinak nelze, svádela riO'tO'mk »tvarbe« za každau
ti. Kde CO'byla, všecka se vyhrabala, trO'c,hu se to

raviloa ven s tím! Nejdríve dO' feuil1~tO'nu'nejakého
íku neha kam se jen daQo a patam, když taha byla
, h,onemSe z taha udelala kniha, bez ahledu, že její

ytky ohsah bude autara »Biirkentalu« nadabrO' kO'm
omitovat. »Pavídky o nich ':'. které Nor vydal letas,
jlépel1káza~y,cO'Se i neha nakanec stala. Ta už je
ov~'strašný úpadek, že i ten nejshavívavejší soudce
í ríci, že Nar všechen svu j talent razmelrii~ v drab

fcuilletanovéšplechty bez paty a hlavy, které se snad
ž taH snesau v efemérní eksistenci denníhO' tisku,
v knize,kde jsau seradeny za sebau, jsau dakumen
úpadku nanejvýš odstrašujícím.
or slibujectvrtý ramán »Pakolení tápajícíeh«. Snad

tiž bude skutecný ramán a mažná, že' N ar v nem
rve ukáže, cO'davede. Byla by ta treba.

6.clav Koenig:

Cizinci a CSR.
Dopis místo úvodtt.

Milý Peroutka,
ystal jsem se práve napsat Vám pro »Prítomnost«
olik myšlenek a nápadLl, ktedmi jsem chtel abrátit
ornost Vašich ctenárt"l na dt"J1ežitast jednO'hO'aktuál

ho zjevu, když tu v »Prítamnasti« vyšel clánek,
erý se obíral alespan zhruba týmž predmetem a kterýihk potvrdil, že skutecne nadešel cas abírat se tím
zjevem verejne a budit tak už a neha zájem verej
ti. Dve stati p. O. Rád I a, které jste pod názvem
i z i n e c a P r a h a« atisld v 26. a 28. císle a
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n é h o a o r g a nic k é h o. muzeme upoutat, vyvo
dit z toho poucení a pricinit se, aby se to cizinclIm
u s nad n i Ion a I é z t a príjemne v y c h u t n a t.
Musíme' pri tom ovšem míti na mysli také, k d o

-~ k nám vetšinou jede a pojede a jaké jsou z á j m y
tohoto hromadného cestovatele. A tu se nemohu už
ted zdržet poznámky, že jednou z chyb, kterých se
mimodek dopouští p. RádI, je to, že prehlíží veci dané
a organické .1. chtel by, aby se u nás ujaly nové pro
stredky, které po mém soudu byly by umelé, neorga
nické a proto predem odsouzené k nezdaru . .Ale o tom
pozdeji.

II.

Nový druh tltYisty.

Jest však ješte jedna speciální odrllcla moderního ce
stování, která je novinkou posledních let a je teprve
na zacátku svého vývoje, která však nabývá neobycej
né duležitosti už tím, že bude mít pronikavý vliv na
utvárení celého života cloveka XX. století a do znacn~
mí'ry muže zpusobit prevnt v celém dosavadním V}'
voji. Je to c e s t o v á n í a u tem. Automobilová tu
ristika je zjev ponekud odlišn)"r od onoho, o kterém
mluvíme v predešlém odstavci. Cestovatelé, o nichž
mluvíme tam, jsou prevážne cestovatelé, kterí své ce
sty konají vlakem. Jsou vázáni na jízdní rády a v na
šich pom,erech budou je zajímat prevážne mesta, lázne,
nanejvýš pak velmi renomované prírodní krásy, do
stupné snadno pri výletu vlakem, m príklad Macocha.
Tito cestovatelé smerují tedy hlavne do lázní a do vel
kých mest, z nichž bude je zajímat predevším Praha.
Turistika automobilová má ponekud jinou povahu.
Cestující automobilish, užívající svého vlastního vo
zidh, Je clovek, který chce jet dob r o u s i I nic í
a Po r í j e m n o u k r a j i n o·u a ponevadž je to clo
vek nezávislý na jízdních rádech, dovede velmi snad
no zmenit svuj program, zustat na míste, kde se mu
líbí, odjet odtamtud, kde se mu nelíbí; jsa clovek (dnes
i u nás a vetš-inou v celé Evrope) z tech, kdo nemusí
~rovna pocítat s každým halérem, chce predevším
.Jedno: po hod I í a prí je m n Ý po byt tam,
kde s e z a s t a v í a velmi casto zastaví se práve
tam, kde se mu líbí krajina nebo neco co má pro' neho
zájem, trebas v nijak velikém, živém ~ známém míste.
Pri obecném rozmachu automobilismu je na snade, že
silnice vrací se ke své staré sláve a že v nové forme
ožije i tak zvané »zájezdní hostinstvÍ«.

N a prvý pohled zdá Se autoturistika m'llou složkou
v cestovatelském hm~tí, ale není tomu tak. 'Pred nedáv
nem upozornil jedenríšskonemecký list, že práve v le
tošní sezone lze ocekávat neohycejne prudký vzestup
automobilové turistiky a na základe srovnávacích
císlic dospel k záveru, že v pomerne krátké dobe vv
pravuje se na turistické jízdy a"i I .cio.ooo automobil~t
nepocítajíc v to desetitisíce motocyklu. To znamená,
že v let n í s e z o n e v y p r a v u j e sen 1. c e
sty motorovými vozidly v Nemecku
400 až 500 t i s í c o s o b. List dále vypoCítáv<.1.,
jaké jsou asi prtlll1erné denní výlohy skromného auto
mobilisty a dospívá k záveru, že v autoturistické se
zone ciní výlohy techto osob úhrnem asi 45 m i I i o n tI
ma rek, což znamená (ovšem že jen ve valutárním
prevodl\) asi 360 milionu korun. Není to ovšem ani
zdaleka tolik, jako ve Spojených státech, kde autoturi
stiky se letos úcastní asi 40 milionu automobilistu,
jejichž celkové výdaje ciní závratnou císlici 3 miliard
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dolaru. Je pochopitelné, že v Nemecku nemllže dn

ješte b}rt autoturistika úmerna severoamerické, a •
ani v Ceskoslovensku nemtlže být úmerná ncmeck'
ale prec zjev sám pri vzestupu automobilismu u nás
který je nejprudší v Evrope, slibuje v príštích létec
zasáhnouti velmi v.ýznamne i u nás a pri tom v závislo
sti na tom, jak se budou lepšit mše silnice, nutno lJOó

cítat s vel kÝm prí I i ve m a u t o mobil O v~'ch
t u r i s t II Z Nem e c k a, jak se to z cásti projevuje
již letos. A jestliže nemeck.Ý list upozornuje, že lauto
mobilismus znamená tedy také v Nemecku vZrllstající
merou pro každou obec a pro každou cást zemc ob
chodní aktivum vysokého stupne«, je cas up<,zornit
na to také u nás a burcovat lnše lidi z lhostejnosti
k zájmu o tento nový a tak v}'nosn}' zjev ve svetové
doprave.

Jinou odrudou automobilové turistiky, které se
v tomto prípade úcastní ne<lutol110bilisté. je c e sto
V á n í a u to car y. Je to vec velmi clll1ežitáa všim
neme si jí pozdeji.

III.

Neco u 1lávštevnících ::; ClZ!IlY.

S k}'m mužeme tedy pocítati, respektive koho I11:UTlC

se snažit získat pro cestování do Ceskoslovenska' Je
m snade, že hromadný príliv cizinclt lze ocekávati je
šte na dlouho z Nemecka, jél1<ožtOzeme sousední s 'vy
sokou valutou, pro jejíhož obyvatele je pobyt v Cesko
slovensku alespon pomerne laciný. To samo vede k ur
citÝm pouckám o zdvorilosti k nemeckému cizinci.
Minulá léta vyvrátila již Nemecku poverecnou oba\'u.
že bude v Cechách insultován, když promluví slovo
nemecky, a to plIsobilo v Nemecku velmi dobre. Ale
pres to mlIže se nemeckému cizinci velmi snadno stát,
že se setká s mírnejšími projevy šovinismu. Uvedu je
den velmi kriklavý prípad. Loni prihodilo se jedné cizí
letecké spolecnosti na ceskoslovenském území letecké
neštestí, pri kterém byla težce a velmi bolestive ln
nena jedna dáma z cestujících, Nemka. Byla dopravena
do Prahy ha ceskou kliniku. Ležela tam dlouho. ale
nemohla se domluvit svou materštinou s ošetrovatel
kQu; cesky ovšem neumela. Jsouc dost'ltecne zámož
ná, požádala tedy, aby jí na její náklad byla dána oše
trovatelka mluvící nemecky, což však prednosta kli
niky naprosto odmítl ucinit. Ceskost kliniky byh tímto
hrdinnÝm cinem zachránena; humanita byh vlaste
necky dána ve psí. Je to ovšem kriklav}', výjimecní'
prípad, ale ukazuje, že i k cizinci-Nemci vyskytá se

nesnášeli vost i ve vysoce tntelektuálních a vzdelan~Th
vrstvách, která je tím kriklavejší, jestliže ji projevuje
lékar k nemocné. Ale normálne nemusí se cestující
_Temec obávat nejak}'ch zvláštních nepríjemností, ale
ponese vždy težce, jestliže vycítí, že se mu na nemec
kou otázku nedává odpovcct nikoli proto. že by otá
zan~' neroZLll11elnemecky. J.le úmyslne. Neochota se
vycítí ihned. Stává se velmi casto na pražské tram
vaji, že nastoupí Nemec, velmi rozpacite se rozhlíží a
konecne si dodá odvahy a otáže se tiše prllvodcího;
ve vetšine pripadlI je pak na rozpacích prLlvodCí.pro
tože rozumí sice tazateli. mohl by mu dát alespon
lámanou odpovecf, ale zrejme se bojí, že by mu nekdo
z obecenstva za nemeckou odpoved vynadal nebo že
by se o tom vyskytla lokálka v nekterém vhsteneckém
vecert1íku. Ne tedy zrovna nepríjemnost, ale neprí
jemný pocit nevítaného hosta.



Francouzové ze strední inteligence, kterí mají zalmy
velmi rozlicné. Ostatní návštevníci jsou ojedinelí.

Všichni ti ta hromadní cestovatelé - jedine smd
s výjimkou Americanu - nejezdí k nám na, .cesty za
úcelem Yi~eJpcých rozkoší, nýbrž aby neca y~aeli a po
znali . .Jsouce vetšinou ze stredních vrstev neutrácejí
zbytecne a nemají ve svém celku také kapriciosních
nárok1."t, jaké se uplatnují v krajích, kam si lidé jedou
vyhodit z kopýtka. Uvedamíme-li si to, daspejeme také
k poznání, co jim mažno u nás nabídnout a jak se ..)
má nabídnout. Ale ta je již samostatná kapitola.

Eda Cenek:
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Humor ve vojsku.
Inteligenta už nechme na pokoji; celá ta polemikav "Prítomnosti« mela nesporný vliv. protože školy se
zmenily, ucitelé už jsou na vojne onacejší. "Prítomnost«
zpusobila hodne, to potvrdí všichni noví inteligenti, kterí
zase prišli do dustojnických škol. Samozrejme, závady
jsou i dnes, ale je vule a chut k náprave.

Každý stav má svuj humor. své: vtipy, 'svuj: ráz;]
ovšem, že vojsko nezustane pozadu; chlapci na strá
lŽích, ve službe mají nadbytek casu a ten venuií veršo
vání, 'opisování písnicek, vzpomínkám a treba i pláci.
Že ty verše nejsou jemnounké jako dámské prádýlko,
je jisté, má látku režnou, kaliko, reže to a pálí a píchá,
takže kluk napíše prvou stránku svých básnícek:

Dieses Biichlein hier zu lesen
1st verboten zarten Wesen:
Lesen darfs nul' ein Soldat,
der star1ce Nerven hal.

Chci to pripomenout i ctenárum, ale neobávám se, že
se odvrátí; politika možná nám dává ješte hrubší látku
než vojna, i když se sprostákovi ríká »jako zupák«. 
Ano takový popevek je mírný, ale když se ríká v ráži
a v kuráži, má do sebe britkosti dost:

Já jsem fláma, ty si fláma,
my sme oba lumpy;
když nebylo penez dost,
chlastaly sme s pumpy.

Zrejme neciní podstatných rozdílÍ! mezi i a y, ale rým
zní', a proto se vtip ujme jako v ku1Qárech. Ale Nemec,
co mel tu výzvu k ctenári, neupozornoval zbytecne:

Der kleine Unterschied.·

Betrachtet man van allen Seiten,
so zeigt sich ziemlich Idar und hell:
liunde und Salda ten, sie laufen paraIlel.
Abrich ten und dressieren, so ist des liundes Unterricht,
beirn Salda ten exercieren ein Unterschied ist nicht.
cin einziger nul' ltisst sich finden:
Der liund hat nur einen lierr',
van dem er Hisst sich schinden und sonst van keinem mehr.
Der Soldat aber, der arme Siinder,
das aIlerelendste Menschenkind, hat so viellierrn und Schinder,
als flOh auf cínem liunde sind.

Nepopírám, že to je básnicka hrubšího kalibru, ale clo
vek je jiste napíše, když dostane rozkaz od jednoho, delá
to, prijde rozkaz od druhého a, musí nechat práci stát a
vyhovet rozkazu druhému - a první zavre pracovníka

Nelze ríci, že by se ríšští Nemci chovali u nás
rovokativne, ale náš pivní vlastenec má stále strach,
by si nedal líbit nejakou ~provokaci«, zapomínaje na
, že )býv,tli t~echové (, kterí nejen »válcili, zpívali «,

e cl;1lubili se taj<;é svatou zásadou: »host do 99mu,
uh do domu«. Cetl jsem nedávna v kterémsi nacio
'InÍm casopise noticku, ve které se vyprávelo asi toto:
er~si našinec, jenž si vyjel k mar i do Nemecka, vzty

il na svém stanu na pláži ceskaslovenskou vlajku; ja
ysi nemecký nadvlastenec cítil se tím uražen, vlajku
trhl a cechovi hrube vyn'ldal. Cech si stežoval úra

dum na potupení vlajky a druhého dne vlajku na svém
tanu opet vztycil; vetšina 1ázellskSTch hostí byla však

ze slušn}'ch' snišelivých lidí, kterí nesouhlasili s pocí
náním svého zurivého sourodáka, a tu opetné vztycení
cesko,lovenské vb. jky doprovodila potleskem. N "1pad10
mi pri ctení této zprávy, co by se asi stala u nás, kdy
by nekterému ríšskému Nemci napadla vztycit nekde
u nás ríšskonemeckou vlajku; rozhodne by to byla
ihned 'nesl~'chaná provokace« a úrady by byly valány
nikoli na ochranu vlajky, ale proti ní a politický úrad
dotycného místa bY"1si dostal ve vlasteneck}'ch no
vinách vycineno zle za ta, že proti nemecké provo
kaci nezakrocil. Nevím, zda onen list, který zmínenou
zprávu otisk1, pokládal ceskoslovenskou vlajku vztyce
nOllsoukrome na nemecké pláži také za provokaci, ale
v každém prípade zaznamenal onen potlesk s pateše
ním. Odhodlal by se však nekdo u nás k t:tkovému
potlesku? Sotva - a prece jsme my lepší než Nemci!
Jak zahanbující je pra nás ten nemeckSr potlesk ce
koslovenské vlajce! Odchyluji se však ad svého té·

matu. Chtel jsem jen ukázat na to, že gros nemeck}'ch
cestujících u nás neprovokuje, nejde sem urážet ná
rodní cítení CechLl a zaslouží si slušnéha, zdvorilého
pomcru jako každý jiný cizinec, ne-li z pocitu sluš
nosti, tedy alespon ze strízlivéha vedomí, že tito náv
števníci prinášejí peníze mšim lidem a že kus neme
ckého v~'delku plyne tak i do ceské kapsy.

,'cmectÍ návštevníci rozpadají se na uvedené již'
kllpiny: autoturisty, které panecháme zatím stranou,

a prosté cestující, kterí prijíždejí vlakem. Stací si Vši
mat ,cizích typu, jež se u nás objevují a clospejeme
brzy k poznání, že vctšinu nemeckých cestujících tvorí
drobní lidé stredního stavu: znamená to, že to nejsou
cestovatelé, kterí chtí vyh2zov"1t peníze a potrpí si na
lesk a prepych. Budou vyhledávat strední hotely "l re
taurace. prohlédnou si ta, co je dcstupno bez prí1iš

n~'Chv~'dajtl a co jim bude nabídnuta ke spatrení, ve
ctr neztráví v drahých zábavních -podnicích, ale po
chúzkami po míste, prohlížením výkladu a príjemným
posezením v resburaci nebo kavárne, kde mohou sly
'et pokud možno bežnou hudbu. Jsou to lidé, kterí si
ndeJali své peníze poctive a ne lehce a proto prinášejí
v~'dclek také solidní, který' plyne do bpsy živnostní
kiim a podniktlm neluxusním, pocítajícím také s aby
ejn\1ll ziskem. Proto je to v~'<lelek velmi solidní a záj

mem tcch, kdo takto vydelávají S\'uj zisk, je, aby zjev
trn nahyl cn nejvetších rozmeru. T"1kavý je hromadný
n;'ldlevník z Ncmecka a to treb:t si lIvedomit, protaže
tento návštevník muže prinášet nejtrvalejší prí jmy.

,1{tllOdnejší jsou již návštcvníci z jiných zemí, Ame
ribné, jezdící v hromadn}'ch výpravách po Evrope a
užívající, jak se ríká. »0 sto šest « volnosti neprohibic
ní Evropy, solidní anglictí meštané, navštevu jící všech
no, co se sluší videt, posléze individuálneji vystupující



pet dnu po službe. Ovšem, všem pánum nelze slaužit,
ale všichni pánavé smejí zavírat. Zavren být, taf ukrá
cení casu; hle:

Na vojne požíváš casy,

(li neco kasárníka, neco basy,
ráno do šálku cernou kávu,
v poledne to není k žrádlu.
Vecer sedneš na kufr svuj
a voláš "kde domov muj". -

NebO' iranický pasmešek hned z taha:

Jsem nešfasten, nac je mi déle žíti,

radej vezmu nuž -
a chleba ukrojím si už.

Ale kasárník, pa službe, ta nejsau hajne uZlvané
tresty;' vubec dnes už si i hlaupý Hanza uvedamí, že
delat dabratu je na vajne nejlepší; hlava u zdi nepra
razíš, významu ta nemá, dabra,ta nic nes tají, a sem tam
neco, to už jsau nenapravitelní darebáci, a aby se
udržela disciplina, pa trestá se jedna u za cas prísnejším
trestem menší paklesek. rIlavní vecí vajáka je láska,
dívka, nejdražší Marenka. Chlapec sní a ní všude kam
prijde, vzpomíná v pandelí, cO' krásného s ní pražil v ne
deli a dO' zápisnícku si píše:

Ta pusa vojenská je ze všech nejsladší,
proto každá panenka vojáka nejradší,
ta pusa vojenská, ta jenom mlaskne,
když voják pri vine, ženská v kríži praskne.

Jiný v pandelí na stráží vzpO'míná se vztekem:

Spatril jsem ve snách dívcinu, líbám její líc,
ta jako jarní kvetinu, k srdci ji vinu víc,
na rty tisknu jí predlouhý polibek.
V tom se však probudím, mám hrozný vztek,
všude cítím moc potu.
Místo andela ve snu,
líbám komisní botu.

Ten tretF je v lásce jakO' Shakespeare; všesvetavau
definici vynalézá:

Láska jsou magnetické silokrivky, které 'protínají po-
klopec a srdce dvou kucharek. '

Napsal R. P. na lilavní stráži.

Z láSky ve velkých pasádkách bývají smutné zkuš.~
nasti, tkdyž na záchadech jsa u prafyla;xe. Takavá pa
mátka se musí lécit radikálne a má-Ii clavek ttachu'pali
tického razhledu, treba jenO'm z pavídání, plyne pak
v cekárne 'Ošetravny z péra, nebO' krída u na vratech,
samacinne pavídánÍ a mezináradní zápletce:

Mezinárodní zápletka je, když Polák s Americankou
v nemeckém hotelu pri cínském caji na perském koberci

s belgickým prehozem s ruskou kožešinou pod japonským
deštníkem za španelskou stenou pri indiánském foxtrotu

:ceského gramofonu dostane s francouzskou specialitou
tureckou muziku ...

Trachu hrubší kalibr, ale kananýr zvyká na vše. Viz
první básnicku.

Ten clavek pri nejmenším za dabrý nápad mel by
dastat jeden týden hadinu pres vecerku. Nekterí Nemci
jsau delikátnejší; jeden adl1Jítá svedky:

Was man aus Liebe tut

geht noch einma\ so gut,
was man aus Liebe getan,
geht niemandem was an!
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I každý addíl má svuj pa vzdech, každý adbar Itarekuje
nad svým údelem. U spajcety našel jsem vtipálka:

Morsée.

Že byl Morse velký hlup~k, If

to vám poví kažc,lý z nás,', I I
protože ty jeho znacky
musím znát jako otcenáš.

Každodenne po obede,
at nám lépe vytráví,
bzucí nám ten jeho vergl
až nás rádne otráví.

Jenom treba chytat

jenom samé ti tá tá,
my jsme ale jako buci,
radši chytnem devcata!

Nekterý dabrák i prestO', že dastane zlé, admení se
aspon ve vzpamínce dabre; hadná dušicka, pa myslíte
si, když veršíky dactete a chlapce palitujete. Ona na
vajne je záhadnO' nekteré palitavat, prataže nekdy smula
sedne si i na hadnéha claveka a stráž dastává treba
sedm nedel pa sabe. Pavinnast, musí 1:'0' být, a když
ješte pri nepríjemnasti je príjemná pachvala ratmistra,
vdecnast je na svete.

Propustka.

Dnes je zase nedele,
a však nijak vesele,
vzpomínky rojí se hojne,
neb žijem na vojne
a to ješte více zaráží,
že dnes tvrdneš na stráži,
a to dnes za to máš,
že o propustku si požádáš
a místo ní dostal jsi stráž,
na ty veci byl mistr
náš pan rotmistr,
ale my ho rádi máme,
proto mu to nezazlíváme.

Peníze a vaják je zvláštní kal)itala. O peníze je vždy
nauze; a žaldu se akamžite zaplatí všechny dluhy a
zase nic nezustane a tluce se bída dále; pujcuje se zna-

-' vu, klín se vyráží klínem a prata:

Lustig ist ein lagersmann,
wenn er schie/len kann,

noch lustiger ein Soldat,
wenn er ein paar Kronen hat.

NebO' známejší, ne-Ii úplne známá, je prasba vajáka
a peníZ\e. Bud ta má v chybe: "Drazí peníze, pašlete mi
rodice« nebO' celý dapis:

»Drazí rodice! To psaní píši v pondelí, dám je na pošlu
v úterý, abyste ho meli ve stredu. Pošlele mi peníze ve
ctvrtek, dostanu je v pátek a nebudu muset prodat ho
dinky v sobotu, abych mohl na flám v nedeli."

A adpaved samazrejme prijde práve takavým zPusa
bem:

"Milý synu! Dopis psaný v pondelí, daný na pošlu

v úterý, jsme obdrželi ve stredu; žádné peníze nepošlu ve
ctvrtek, nýbrž sám prijedu v pátek; v sobotu doslaneš
nárez, abys byl hodný v nedeli."

Tyto dva dapisy jsem videl v nemcine, v madarštine,
Palák si jej také prelažil a R.usín z Padkarpatska, když
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»Vojenský snár.«

Videt viset knedlík za nohu - slabost,
videt novácka cvicit - hruza,
videt dostávat peníze - slavnost,
vidct vojáka bez kucharky - nedbalost,
vidct se )}7 tágl'1 po službe" - smutek,
vidct holiti nocník - slabost v nohách,

vidct cistit pantoflem zuby - bolení žaludku,

atd., atd.

Nebo druhá:

Já nižepsány propuscam voj. R. P. ze služby a daval1l

mu podle pretpisu a odmjeny toto radné vysvetceni:
Bil pilni - kdiž nemjel co delat,
bil stridmi - kdiž nemjel peníze,
bil chitrý + pri vimluve u raportu,
bil udatní - v parku mezi devcati,
bil mra vný - když nevidel holki,
bil tichy - když bil VI base jako prase.

Timto propušcám voj. na tr. dovolenou.

Zrejmo tedy, že není nouze o humor a vtip mezi
chlapci, ilderL mají jen a jen obecnou školu; také jsou
veselí po svém zpusobu, mají své názory a rukama ne
umelýma, ceštinou špatnou píší si do deníku poznámky,
aby na dovo-Iené svým devcatum v lesích a v komurkách
ríkali, jako ta vojna vypadá, co na ní kluk videl a co
všechno prožil. Sázím stQ. proti jedné, že každý se bude
chlubit: to jsem já sám složil, když jsem mel myšlenky
u tebe.

A devce bude rádo, že má tak chytrého chlapce.

Takových ríkánek je celá spousta; mnohé jsou ilustro
vány a nedaH se vubec reprodukovat, jiné jsou prímo
poburující a vubec by ven neprošly, protože nekdy je
vztek vojáka na vojancinu príliš mocný, zejména ne
vraží se na neschopné, kterí jsou skoro o dva roky v ci
vilu popredu. Ovšem mimo tyto zapsané a kolující ríkán
ky žijí u p]uku všelijaké »vejšplechty«, týden dva, podle
zdarilosti a podle situace; ríkánky žijí od 1. ríjna k 1.
ríjnu, dedí se, a dále bují, protože ve volných chvílích
hlave zustanou jenom myšlenky, vzpomínky. A ty hrejí,
pá lí, vtlací slzy do ocí.

Ten humor není mnohdy humorný v pravém slova
smyslu. Je specificky vojenský a nevoják mu mnohdy
nerozumí; každopádne však má do sebe kus samorost
lého zdravého- korení, pl'otože vychází z prostÝch duší
bez falše, jak prišli z hor a lesu, z vísek a chat. BylO' by
pošetilé ubíjet násilne humorné sklony, vyšetrovat pro

III. Pomni, abys den žoldu svetil.
IV. Cti otce svého i matku svou, oni tí peníze pošlou.
V. Nezabiješ z nenabité pušky!

VI. Neokradeš kamaráda svého, pliCtože nic nemá.
VII. Nepožádáš dívku, za kterou kamarád chodí.

Vlll. Nebudeš se hlásit u raportu, neujdeš jinak kasinu.
IX. Staré dluhy nejsi povinen platit.
X. Nenecháš se nalej! na dva roky.

Sejdou-li se nekdy na strážnici v oddelené místnosti »po
službe" podarení chlapci, skládají podobné verše a je"1i
kož nesmejí nic psát, ani kreslit, ucí se hned nápadum
zpamcti a jako velitel stráže mel jsem již vícekráte prí
ležitost poslouchati voiceband, ne sice E. f. Buriana,
ale nezadá mu mnoho. Je požitek naslouchat temto dve
ma ríkankám, jež všichni recitují po slabice a dako
v obecné. škole:

I(omu patrí vojín?
Duše - Bohu.

Tclo - Republice.
Láska - Rodicum.
Vzpomínka - Bratrum a Sestrám.
Srdce - milence.

Vojenské desatero umí sko1ro každý zpameti anebo je
má zcela urcite napsáno. Kde je dobrý cetar déleslou
leí. tcn nutí vojáky k psaní písnicek a vrele doporucuje
át si poznámky, jakýsi deník. Obcas i poradí. Tady

. te také pomohl:

I. V jednoho kapitána veriti budeš.
II. Nevezmeš jméno cetare nadarmo.

e naucil psát a když mli rekli smysl jeho, také prekládal
a psal legraci domu. Nekteré veci tak se rozšírí, jako by
je propagovala zlatá sít, mezi pechotoll práve tak jako
U jízdy ci delostrelectva. Kde se chodí na stráž, kde všu
de sc koná slliŽba a je dlollhý cas, tam sedne Muza k vo
jáckovi a ten píše' a skládá verše. Treba s ružencem

ruce e modlí vojenský otcenáš, aby mu cas rychleji
ubíhal. Ceština ncní pri tom nijak valná, ale podle mého
míneni práve to ciní tvorbu cennejší, puvodnejší, nezka
fenou kulturou. Vrchlický by na vojne nedelal takové

erše; jiste lepší, ale rucím za to, že by se tolik nelíbily.
A nerozšírily by se tak. - Vojenský otcenáš vystihuje

šechny myšlenky vojáka v sevreném radu. To, co ho
teší, co by si prál, Zl ceho má hruzu, co nechce, CQ ho
bolí, jak by chtel z;menu, a tak dále. -

Olccnáš, jcnž jsi v Brue, prid k nam do kasarcn, aby
chom ncmcly tolyk straži, dejž uam aspon 5 kacek denc

a tupl mináš. Neuvef nás v pokušený a do arestu, a zbav
nas vclkých cviceni. Chlíb náš vezdejší dej nám lepší a
k ncmu litr piva, všeho rukování nás varuj a všech zby
lecných prohlídek, oroduj za nás všecky generály, aby
chom nemcly tolik rukování a poprej nám brského vy
slouženÍ. Amen.

Poplach není z príjemných vecí; predne prijde treba
o pulnoci a tu se musí rychle oblékat, všechno naházet
do bafocltll a v nejkratší dobe nastollpit. Štestí, že po
plach nebývá príliš casto. Ríkanka by jiste byla ríznejší:

ftirs Menschenohr der schons tc Klang
ist \Vohl der Naehtigall Oesang,
jedoch die groBte Niedertracht
jst ein Alarm um Mitternacht.

Na zavírání a pristižení ve flámu se také vzpomíná:

Až budeš jednou v civili, tu vzpomínku me dávej, abys

v Brnc víc nesloužil, toho se vždy varuj, a já si na tebe
vzpomenu vždycky jak jsme spolu casto zavreny byly a
jak nás patroly po Brne vodily.

Ale z toho zase k vlastenectví. To asi vojácek na
tráži náhle si uvedomil, že streží cenný majetek, pocítil

vlastní zodpovednost - bývá to tak, že v hlave se rodí
cosi velikého a clovek se dtí ohromne duležit~r. Není to
1l1é; myslím, že k tomu by meli být vedeni soustavne.

oják dnes není stroj, který ceká na povel, na zatažení
nejaké páky; v moderní válce každý bude muset mít
hlavu na svém míste, musí být, rekl bych individualitou,
ale cítit kolektivne! Že neco z toho ve vojsku je, doka
zuií veršíky:

Dcvce: Milácku, proc vojáci v lásce jsou tak nestálí?

Vojáci: Protože vojáci prísahali praporu a ne ženským.

Nebo:
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nejakou prupovídku, zavírat pro charakterisaci toho ci
onoho zpusobem ostrejším. Každý zpívá jak mu zobák
narostl, a ani vrabce nehubíme pro cvrlikání.

Vojsko a pet miliard rocních vydání na ne - z toho
by melo být hodne užitecného krome pomocných asi
stencí. Erben prý nasbíral drahokamy mezi lidem; že
by mezi vojskem nebyly aspon jablonecké korálky?

Dr. Frant. Kocí:

Lze napraviti zlocince trestem
na svobode~

T.

Trestné provinení prícetného cloveka odh;:l.luje pacha-
teluv nedostatek spolecenského smýšJení, vládnou

cí~o ve ~táte v case, kdy se trestný skutek udál. Spo
lecnost jako celek odedávna reagovala verejne na
zlý cin, chtejíc chrániti jak bezpecnost organisovaného
cel.lm (samostatnost státu a jeho ústavu), tak právní
zájmy obcanl'I (život, osobní bezpecnost, majetek, cest
atd.). Zpl'Isob této reakce na zlocin rídil se vždy do
casným stavem lidské kultury. Reakce stredoveku na
zlocin byla beze sporu krutá. Porovnáme-li prístroje
urcené k telesným mukám anebo stopy po zazdívání
odso~zer~cl'I se zarízením kapání vody na hlavu, jaké
lze vIdet! na príklad v brnenském Špilberku, s kobkou
moderního vezení, máme pred sebou obrovský rozmach
pokroku v lmlture za prošlé století.

Spolecenská reakce na zlocin má zásadne dvojí ráz:
budto ráz odvetné spravedlnÚ'sti anebo ráz polepšÚ'vací.
~yto dva odstíny verejného trestu odpovídají základ
11Imu posuzování trestní viny a zároven zdl'Ivodnení
práva spolecnosti jednotlivce za zlý skutek trestati.
Pokud se trestný cin pricítal bezvýhradné vine pacha
telove, nemohla ani právnická veda žádati nic jiného
než aby rozsah té viny byl pevne zjišten a ,ahý za ni
b!,l uložen spr a vedl i výt r e s t; když však theo
ne bezv)'hradné viny zakolísala, zacal se aspon ve vcdc
obraceti zretel od viny k osobnosti pachatelove a bvl
cinen na trestní proces požadavek, aby jím bylo vvsti
ženo nebezpecenství, jaké pachatel v sobe chová' pro
spÚ'lecnost, a aby trestním nálezem a zarízením k jeho
v),konu sloužícími tÚ'muto nebezpecenství bylo ceieno.

Tento vývoj názorl'I na trestní právo od prava k lev11
je zcela prirozený. Vede nemohlo prece ujíti, že v zlo
cinnosti obrážejí se i rozdíly plemenné a podnebné
(sklon ke klidu 11severana, prudký temperament u oby
vatele jižních pásem), že vykÚ'návají na ni silnÝ vliv
hromadné zjevy spolecenské (válka, revoluce), že ko
lísá s drahotou základních životních .potreb (d{H<."!-z
statistikou), a že ml'Iže býti i výsledkem fysiologickéhc
založení individua (delikty sexuální, dedicnost zjištená
rodokmeny, nauka MendeIO:va). A prÚ'to lze konstato
vati v právní vede cím dále tím opatrnejší definování
trestní viny, jakož i úst u pod z á s a d y o d v e t
n é spr a ve d I n o s t i a její nahražení z á s a d o u
s po 1e c e n s k é obr a n y pro t i z I o cin u. V u
cení it'llského kriminalisty Ferriho je toto stanovisko
vyjádreno asi slovy: Žádejte na j:Jrovinilci zodpoved
nost, nikoli však proto, že je vinen, ale proto, že je

ŽiVOT A INSTITUCE

clenem spÚ'lecnosti organisované na právním základe.
Principu spolecenské obrany proti zlocinu odpovídá

prirozene lépe trest nápravný nežli trest odvetný, po
nevadž pouhým docasným odstranením zlocince není
~P?lecnost chránena dokonale; více jí poslouží, jestliže
její zarízení mohou zlocince vrátit životu zbaveného
Ú'noho nedostatku spolecenského smýšlení, který se mu
stal osudným. Provinilce n'lpravit a postavit ho na
~~lej: .9,alší~0 pra~idelnéh.? v)'voje, to je spolecensky
ucelnejSI, nez provest na nem odvetu za zlo, které svÝm
cinem zpl'Isobil. .

Již ústava státu Indiany z r. 1916, jednoho ze Spo
jených státl'I sev. amerických, vyslovila požadavek, aby
>:!res~ní zá1~oníl~byl vybu~Ú'ván na zásadách polep;eni,
11IkolIna zasadach odvetne spravedlnosti ({.V Nemecku
je pripraven'l osnova zákona. o výkonu trestu z r. 1927,
která se veskrze podrizuje zásade nápravy trestem.

U nás prolomil hráz trestu odvetného nejsilneji zá
kon o podmíneném odsouzení a podmíneném propu
štení ze 17. ríjna 1919, který predpokládá schopnost
zlocincovu napravit se, a chce tohoto cíle dosáhnouti
jednak podmínecným vyslovením trestu, jednak pod
mínecným prominutím jeho cásti. Také celá osnova
našeho nového trestního zá1<oníka je provanuta de
chem nápravy provinilce trestem.

Jde nyní o praktickou otázku: Jaká je dnes - pre
devším u nás - možnost nápravy zlocincovy trestem
na svobode a jaké má vyhlídky do budoucnosti? A na
tuto otázku chci odpovedeti.

Aby byl vymezen úkol, je treba predevším se tázati:
Je možno všecky zlocince napravit? Odpoved bude
zníti bez váhání záporne.

Pokud zlocinnost souvisí s urcitými pomery nebo
jevy sociálními, nelze ocekávati jejího zmírnení bez
predchozí nápravy onoho stavu. Potulného cikána ne·
napraví žádný žalár. Je to sekta lidí hladových, lidí
hez existence. Minulou zimu prinesly noviny zprávu,
že kdesi z tábora asi triceti cikánl'I byli ráno mlezeni
jen tri živí, ostatní pres noc pomrzli. Chtel by nekdo
za takových pomerl'I docíliti žalárem, aby cikán nebral
rolníku ze stohu v poli slámu, aby nekácel v lese stro
my, které se dají káceti jeho prostredky, aby neslídií
v obci po vepri a drl'Ibeži? Mám to za nemožné. Cikán
se zbaví zlocinného charakteru jen trvalým osídlením.
návykem k nejaké práci. Stejne nemožnost uspokojiti
plne poptávku pracovní a nedostatecná organisace trhu
práce mají nepríznivý vliv na zlocinnost. Výtka »at
pracuje a nebude potrebí, aby kradl«, nabude teprve
tehdy plného oprávnení, až z úradu práce nebudou bez
radne odcházet celé zástupy poptavacu, prodávajících
pak se sebe odev kus za kusem až do úplného "vhla-
dovení. .

A kdO' by chtel napravit trestem na svobode politi
ckého provinilce? Je na bíledni, že politick)'ch deliktlt
bude ubývat jen postupem sociálního uspokojení všech
lidových vrstev, s postupem vyrovnání mezi národy a
státy, s uskutecnováním obecného míru, tak jako
s druhé strany s myšlenkovým vyrÚ'vnáním v lidstvu,
s pochopením pravé demO'kracie a upuštením od pre
kotných politických theO'rií. Nemám za vylouceno, že
by politický vezen mohl zmenit v žalári své smýšlení:
avšak stane-li se tak, bude tO' jen vnitrním klidem a
rozmyslem, nikdy ne vnejším tlakem vezenského zarí
zení. Proto sluší trest na svobode u politického provi
nilce považovati spíše za verejný protest proti Doku-
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težké ublížení na tele, ale nesnesl toho; sáhl si na ži
vot. Zákon o podmíneném odsouzení by ho dnes pred
temito se spolecenského hlediska nežádoucími dusledky
nerozvážnosti ochránil. Nelze ovšem zapomenout, že
podmínené odsO'uzení je prípustno podle zákona toliko
pri trestech do jednohO' roku.

Jinak má se vec se z I o cin c i p o vah o v Ý m i,
lidmi, kterí jsou charakterove pro zlocin disponováni.
Takového zlocince lze poznati z nízkéhO' smýšlení, které
se jeho skutkem projevuje; tak tomu je na príklad,
když cin je spáchán z hrubé zištnosti (kasar), zahá:l
civosti, zlomyslnosti, nestoudnosti, surovosti a po
dobne. Nejde tu o to, zkoumati príciny tohoto mentál
ního stavu individua. Snad bude tu jednou vrozená
slabost mravního citu, jindy zanedb:;l11á výchova, pri
mitivnost, nekulturnost, svod špatným prostredím,
v nemž se individuum vyví jelo, a jiné podobné príciny,
s hlediska spolecenského hodné uváženÍ. Zde stojíme
pred skutecností asociálníhO' cloveka, chovajícího v sobe
stálé nebezpecenství zlocinu, at jde o individuum se
zakrslým citem zodpovednosti, nebo individuum uvyklé
z pohodlnosti a netecnosti hledati uspokojení svých po
treb nezákonnou cestO'u, ci o rafinovaného zlocince, hle
clajícíhO' snadnou a výnosnO'u existenci 'v živote zlocin
ném. A také tu má se v zájmu spolecnosti státi vážný
pokus o nápra,vu zlocincovu žalárem.

Z toho, co hylo predesláno, je zrejmo, že tu jde
o individua velmi ruzných vlastností charakterových,
nehledíc ani k rozdílnostem v telesném stavu. O' nichž
jsem se nezmínil:' a nebude nesnadno pochopiti, že ná
pravná práce není s takovými lidmi snadná.

První podmínkou možnosti nápravy takového indivi
dua trestem na svobode jest, aby bylo chováno v ža
lári takovou dobu, jaká odpovídá síle a trvalosti jeho
zlocinných sklonll. Ale vezmete si náš dnešní trestní
zákon a posudte: pri majetkových deliktech, jichž je
ze všech zlocinu vetšina, snad 80%, je pro výši trestu
rozhodný v prvé rade v Ýs 1 e dek trestným cinem
dosažený; do nedávna byla hra nic í z 1 o cin u
krádeže, zpronevery, podvodu cena 200 Kc toho, co
bylo odcizeno, zpronevereno nebo lstive vylákáno, trest
ní nOvelou c. 31/29 byla zvýšena tatO' hranice na deseti
násobek, tedy na 2000 Kc. Trestní sazba na takovýto
zlocin stano~ená, není-li zvláštních okolností priteŽu
jících, jež by odllvodnovaly sazbu vyšší, je žalár od 6
mesícu dO' T roku, a je mO'žnO'použíti mimorádných
práv zmírnovacích, jsou-li tu okolnosti polehcující a
muže-Ii se pachatel dovolávati zretele na svoji nevinnou
rodinu, takže v soudní praxi jsou skoro pravidlem za
takové majetkové delikty tresty nižší šesti mesíclI.

Sama trestní sazba od 6 mesícLl do I roku pOskytuje
sOlldci príliš malé rozpetí, v nemž nelze dohre rea~o
vati primerene dlouhÝm trestem na zlocincovu nebez
pecnost. Ale i pri tom 'vcítá se do trestu vazba vyšetro
vací, kterou nelze považovati za rovnocennou vážné
vezenské kázni, takže se nejednoll prohlašllje trest vy
šetrovací vazbou za odpykaný, aneb se krátk)'m do
pliíkem vyšetrovací vazby odpykává.

Nemohu se t'1jiti presvedcením, že krátké tresty, vy
konávané ve veznicích pri sborových soudech u'vede
n)'m zpusobem, jsou pri dnešním zarízení techto ltsta
Vll pro otázku nápravy provinilcovy zcela bezvýznamné
(nemluve O' úcincích opacných). Není tomll tak snad
jen u nás. Nemecký vezenský reditel Jirí Stammer
poukázal již ve své predválecné studii o vezenství ame-

um o násilnou zmenu ve vývoji politických pomeru
ž za prostredek nápravy: s toho hlediska jsou po

hopitelny snahy, aby trest politického provinilce byl
obmezenna pouhou ztrátu svobody - byt casove od
s~up~ovatelnou- s vyloucením pravidelné vezenské
kazne.

2alár sotva zmení tuláka., cloveka s jakousi prírodní
touhou po volnosti a s neschopností vytrvat v nejaké
práci, méne sympatického obcanu, toužícímu po klidu
a hezpecnosti, než básníku a malíri. Vezenská kázell.
sama o sobe nic nezmení na cloveku se zrudnými sklo
ny pohlavními, které bezesporne rozvracejí jeho char
akter.

Nelze také prehlédnouti, že mezi provinilci je nejaký
pocet lidí duševne ménecenných a podivínsk~'ch
(psychopathických), jichž nelze napraviti obycejnými
prostredky vezenskými. Aby se takoví lidé dostali na
zákonnou pudu života, k tomu nemuže stacit obycejná
vezenská kázen, urcená pro lidi normální, k tomu je
potrehí péce zvláštní, nejednou též péce psychiatricl<é.

Je tedy nutno obmeziti základní otázku o náprave
trestem na svobode primereným zretelem k tomu, až
pokud je to možno. Kde se proti tomu staví jistá vis
maior. at má již koreny sociální, politické ci fysio
logické (vrozená disposice), nelze ani od sebe .lépe
uzpttsobenéhovýkonu trestu na svobode ocekávati pro
nikwých výsledkl1. Žalárem lze napravovati lidi ne-
poutané pomery, jež jsou s to úplne ovládnouti clove

kovu psychu, lidi nespoutané casove protichlldnou
ideologiípolitickou, a lidi normální. Provinilce napra
vitelnédlužno pak ješte deliti na provinilce príležitost
né a provinilce povahové, má-li býti vec správne po
souzena.

Prí 1 e žit o s t n í pro v i n i 1 c i jsou oni lidé,
kterí se dopustili trestného cinu z mhodilé nouze, neLG
jsoucek nemu svedeni príležitostí ci strženi prudkým
hnutím mysli, tedy za okolností, za kterých je pokle
sek i 11 cloveka prllmerné mravní odolnosti ne-li omlu
vitelný, tož alespon pochopitelný. Jejich ciny mohou
býti zevne stejne težkými zlociny, jako drobnými pre
stupky. Manžel, který vraždí v nej'vyšším rozcilení
nevernouženu, je provinilcem práve tak príležitostnj"'m,
jako drobný zlodej dreva z lesa.

Náprava trestem u takovýchto lidí je vlastne b e z
pre ci m e t n a. Jet nekdy na první pohled zrejmo, že
by se takový provinilec podruhé i bez žaláre trestného
skutku nedopustil, ponevadž v nem není nižádná zloba
zakorenena, jindy, že by jej opakoval, kdyby se ocitl
znovuv tak obtížné situaci, která na nem protizákonné
rozhodnutí vynuti],'!.. Vezenská práce mohla by se
v takov}'chprípadech obmeziti na ochranu pred náka
zou od veznu jiných, pred mravním otupením a pred
citOV}'111rozvratem, který snadno zachvátí vezne s vy
vinllt}'111smyslem pro obcanskou cest, jenž se nedtí
ve vezení doma. ProtO' zákon o podmíneném odsouzení
je nel(}liko dobrodiním pro príležitostné provinilce
n)'hrž i úcelnou ochranou proti hlubšímu mravním~
poklesu individua, a muže se i spolecensky vypláceti,
je-Ii ho dobre používáno.

K snažšímu pochopení stlljž zde príklad. Kdysi
pred poslední válkou byl odsouzen zachova.l)' rolnický
syn na 3 mesíce do žaláre, ponevadž v hádce uderil
staroll ženu do tváre, pri cemž jí praskla v tom veku
již krehk~ lícní kost. Zmatecní stížnost nic nepomohla,
odsouzeny mel nastoupit sVllj trest 3 mesícu žaláre za
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rickém na podstatný rozdíl, jaký existuje i ve Spoje
ných státech mezi soudními veznicemi a samostatn)'mi
trestními ústavy. Úst'l'vy pro stát v podstate pasivní
dotují se podle svého rozsahu, a nelze žádati z prícin
hospodárnosti pro malé ústavy stejne nákladného za
rízení a úrednického aparátu, jako pro ústavy velké.
ProtO' lze se nadíti pri krátkých trestech, které se od
bývají ve veznicích sborových soudtl, jistého príznivého
vlivu na smýšlení- provinilcovo jen tehdy, když hudou
pri jinaké dobré organisaci veznice vykonávány v S'lmo
vazbe (isolaci).

FraMCS Anne Allen:

Ženská moda se nemení.

Ac jc to ncuvcritclné, prece je nesporná skutecnost, žebývaly doby, kdy ženská moda se nemenila každou se
zonu. Dnešní žena dovede tcžko pochopit, že jedna a táž mo
da trvala dvacet let, jako na príklad v letech 1800 až 1820,
kdy podle vzoru Madame Récamierové celý vzdelaný svet
ženský favorisoval recké linie. Bcžná toileta se podobala tro
chu našim dnešním nocním úborum a dámy na ulicích vy

padaly, jako kdyby je prekvapil v nocních hodinách požár a
ony utekly v poslední chvíli, vza vše s sebou jen to nejnutnejší.
Madame Récamierová ráda lenošila a moda, kterou prosadila,

byla dobre prizpusobena lenošenÍ. Režim Madame Récamie
rové trval dvacet let, ale jeho vliv se pamatoval ješte pozdeji,
až do roku 1837, kdy na anglický trlll1 dosedla královna
Victorie, která, jak známo, byla ponekud tclnatá a k vuli ní
vznikla moda, která halila formy tela p-rebytkem rllzných vy
cpávek, príkras a ozdob, v nichž neštastné telo trcelo až do
roku 1909.

Pod svou objemnou, rozvlneno u sukní nosila tehdejší dáma
tri spodnicky - jednu flanelovou, druhou z težkého moiré a
tretí z tuhého hedvábÍ. Pod nimi težké spodky a další ne·
zbytnou cástí toilety byla šnerovacka, která drÚla dlouho

ženy v babylonském zajetí. Pod ohromnou sukní vykukovaly
ohavné boty a proužkované puncochy, na hlave sedel komický
kloboucek. Jak se tehdy mohli muži do žen zamilovat, zustá·
vá hádankou. Victoriánské sukne potrvaly až do roku 1875.

Zmena, která pak nastala, vyznacovala se tím, že sukne byla
napred ponekud ubrána a její plnost zustala jen vzadu.

V roce 1881 nejaká zvrácená duše vynalezla honzík, který
brzo vyrostl ze skromných rozmeru na karnýrovanou obludu.
Pak se dostavilo enormní zvctšení rukávu, které krejcí okraš
lovali krajkami a jinými ozdobami, zvetšujíCÍmi jejich roz
mery. Oblíbené barvy byla kriklavá zelen, cerven a purpur.

Musil to být smutný okamžik pro tvurce mody, když si uve

domili, že prostý mechanický vynález, který nemel se svetem
mody nic spolecného, byl prícinou úpadku honzíku a jeho zá

huby. Skromný velociped, nyní opovrhovaný, byl prícinou,
proc bylo nutIlO odstranit honzík. Velocipedu by mel být po
staven zlatý pomník, práve tak jako vane. Musíme si uvedo

mit" byt i s nechutí, že svet v onech letech nevonel príliš
krásne. Koupání nebylo tehdy v mode. S jízdou na veloei

pedu se dostavila nutnost koupat se a tak se stal bicykl otcem
našeho zdravého pokolenÍ. Místo honzíku zacly se uplatnovat
ženské dvoudílné sukne ve zpusobu nohavic, karnýrované ka
b{tlky a smcšné plstené klobouky. Kolem. roku 1900, kdy ze
mrela královna Victorie, nastala úplná revoluce v dámské

toiletc. Tato revoluce trvala triadvacet let, mody se menily
každý rok a krejcí pricházeli skorem denne s novými návrhy
a modely.
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V roce 1900 zacly madame nosi t karnýrované, lemované a
nabírané zvonovité suknc a blí'lzu s úzkými rukávy, která sa·

hala vysoko ke krku. V roce 1901 vypustily dámy bluzu z je·
jich zakotvení, takže blí'lza vlála nekolik centimetru nad a

pod pascm. Na hlavách se objevily ohronlué klobouky, Ila ncž
doplácely hlavnc pštrosi, jejichž pera byla význacnou ozdo·
bou klobouku. Když se kráska z roku 1903 blížila k rohu ulice,
bylo l1cjdlíve vidct její klobouk, pak následovala bluza a za
ní konecnc dáma, vlekouCÍ za sebou vlecku. V roee 1905 ob·
jcvila se separátní blllza a sukne, rukáv se' nafoukl nad lokty
a krajkované pouzdro pokrylo ruku od lokte dolli. V roee 1906
dámy silne zkrátily vlecku a zjednodušily oblek. V roee 1908

se objevila neporádná, previslá linie ramenní, dámy rozpá·
n~ly záhyby na sukních a dovolily jim, aby se vznesly dva

centimetry od zeme.

Pak prišla. náhlá zmena. Zmizelo lemování, pryžování, zá
hyby. Po sedmdesáti letech ukázala se opet pod šatstvem for·
ma ženského tcla. Pánové si nasadili skripce a dívali sc na

vcci, které videli jen nejstarší z nich. Pak prišel rok 1914.

V tomto roce se staly dvc svetodejné události. Každý ví, že
tehdy zai:la svetová válka, ale málokdo se již pamatuje na
skutecnost, že tehdy se zacly nosit krátké sukne. Lépe reccno,
tehdy poprvé se v novém vcku objevila na svctle božím žcn·
ská noha, až dosud cudne zakrývaná suknÍ. Pred rokem 1914

se ženy vlácely v nemotorných dlouhých sukních, v nichž se
nemohly nikam dostat, v nichž nemohly vstoupit ani do tram·
vaje, ani do vlaku. Krejcí se pokoušeli všelijak prekonat tuto

nesnáz. Zkoušeli to s rozparkem, který byl nekdy strižCIl
napred, nekdy po stranc, ale v obou prípadech byl nehezký.
Úplná emancipace sukní nastala v roce 1915 a 1916, kdy sc
prestaly delat roz parky a sukne najednou odskocila dobrých
dvacet centimetrll od zeme. V roce 1917 zacly sukno šplhal
ješte výš a v roce 1921 již byly nad lýtkem. Puritáni zacli
kroutit hlavami a naríkali nad. zkaženou a požívacnou dobou.
která vždy následuje po krutých strádáních války.

V roce 1922 však sukne z cista jasna opet spadly dolli a
daly ješte jednou príležitost dívkám s nohami do o vyvolávat
nejsladší iluse. V roce 1923 však zvítezily zase krátké suknc,
tentokrát definitivne a krok mody se zacal zvolnovat. Suknc
se vrátila tam, kde ji ženy chtely mít, zmizely zbytecné zá·
hyby, hrbolky a délky. Nic se nevlácelo a nic se nezahýbalo,
kabáty se delaly tak, aby pokryly telo od klícní kosti ke kole
nllm. Po prvé v historii moda nabyla mladistvého rázu. Mi·
kado prispelo velkou merou k obecnému omládnutí žen a vý
kriky obdivu: »Ach, má drahá, vy ted, když máte krátké vla
sy, vypadáte o deset let mladší«, zpusobily, že tato moda se
pevne zaryla do srdcí žen.

Moda byla dost dlouho laskavá k nehezkým ženám. Tlustým
pomáhala ukrýt prebytek sádla ve spouste toiletního mate·
riálu a hubeným dávala možnost tvárit se jako by byly plné.
Ale s príchodem Premetova kabátu a la Oar<;one v roce 1923

stala se štíhlá žena královnou. Namítnete snad, že v angli·
ckých zemích 'tyla vžc;jy štíhlost v mode. To je sice pravda,
ale to, co se kdysi pokládalo za štíhlost, by dnes neobstálo.

Sarah Bernhardtová si casto stežovala, že je príliš hubená.
Nemohla ani proto dostat zpocátku angažmá a nosila dlouhé

rukávy, aby zakryla hubenost svých rukou. Když se však dí·
váme na její fotografie s moderního hlediska, konstatujeme,
že (by dnes mela obtíže s angažmá proto, že je príliš silmí.
Dnes ženy, které mají takové telesné rozmery jako mela

tehdy Sarah Bernhardtová, mackají se pred vchody do ústa
Vll, kde se provádí odtucliovaeí kura.

Premetovi ani nenapadlo, že jeho výrobek bude mít takový
svetový úspech. Byl to jednoduchý, chlapecký kabát z cel'·
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Dr. Jaroslav J-lullw (New York):

Podivnosti v americ](é nledicine.
III.

Adepti doktorské slávy mohou namítnouti, že prí
klady a vzory zde uvedené spocívají na podvodech a
praktikách príliš hrubého zrna, než aby bylo možno se
k nim odhodlati bez výcitek anebo aspon ošizení sve
domí. Jde to také eI1egantneji.

Jeden newyorský pekar. Mr. Ren Lataner, a jehC\
prítel, pozemkový agent Conohn, založili v roce J926
neco, co každ}', kdo se nevyzná dobre v americk}Tch fe
derálních úradech. musí považovati za zdravotnické
ocldel'ení federální vlády. Jmenuje se to »National
H('~lth Service Bureau, Washington, D. c.«.

Skutecné oddelení zdravotnické Spojených státu se
jmenuje »United States Public lIealth Service, 'vVa
shington, D. c.«. Jako t.ento státní úrad, delá i podni
kavý pekar zclravotnickou propagandu a plní jí in
sertní cást laciných liter~lrních týdeníkti a magacil1l1,

P R Á C EAo Av E

jednoduchá a stále stcjná. Našc babicky nosily kožišiny lišcí,
vydí"í, bobrí, tulcnuí, z perských ovcí, z hranostaju a sobolu.
Ducs steží uuil(ue jakékoliv zvíre, obdarené kožišiuou, svém'l
posmrtntll1u osudu. Máme k výberu, jcnž mely již našc ba

bicky, také krtka, jihoamcrického bobra, svište, gazellu, rysa,
kunu, mývala, veverku, osla a tak dálc. Králicí ku~e slOUŽÍ Z<j.

imi tace pro nejruznejší kožišiny a pomáhají vytváret nad

bytek druhil.
Moda v strevících a botách nikdy nebyla výstrední a to

proste proto, že obuv musí presne padnout, což drží v mezích
fantasii vý robcu. Ncní možno, aby se na botách objevilo neco
podobného jako byl kdysi honzík a také není mysli tel no, aby
moda narizovala nosit boty o nekolik císel vetší ncbo menší
než mají být. Také zde si pomáhá moda rozšírcním v~'beru
surovin a pro kliži sc chodí ncjcn k domácím zvíratum, ak
také k jcšterkám, krokodilinTI, ruzným hadum a jiné haveti.

Ohu"ník také objcvil barvy a ncmusí sc o nic starat, ncž aby
každého ;roku dal na trh veccrní strcvÍcky v nejaké nové
barvc a novém vzorku.

Mužcmc být doccla spokojcni s formou, ktcrou na sebe

vzaly klobouky. Klobouky, ktcré nosily žcny pred mírcm,
jímž sc skoncila svetová válka, byly vetšinou nehoráznými
hromadami hedvábí, samctu, krajek, kvetin,· umelých trcšní a
per, které tvorily ncforcmnou masu a vyznacovaly se ncj
vícc tím, že se pri pohledu na nc plašili kone. Když prišel do
mody malý, prilehlý plstený kloboucek, upadla nejdríve in

dustrie, vyrábející jehlice do kloboukil a tak si oddychli muži,
ktcrým nchrozilo již ncbezpccí, že jim ncjaká kráska na ulici,
v tramvaji nebo ve vlaku vypíchne oko. Dnešní žena se nc
musí obávat, že nemá klobouk rovne posazen, ale pres to se
dívá se setrvacnosti dál do zrcadla. Moda v kloboucích se

mení ncpatrnc a spíše se mení jen ozdubky na nich.
Jak je videt, zpomalil se krok mody velmi dukladne. Moda

není již jepicovitou vecí, jakou bývala a iluse zmeny spocívá
v tom, do jakých surovin se standardisovaná moda obléká.
Je však stále ješte mnoho žen, které s netrpelivostí naslou
chají kázáním krejcí a dávají se prcsvcdcit o tom, ŽC jejicl1
model je úplnou novinkou, ac vc skutccnosti je jen obmenou
modelu starého.

o salillu s bílým límccm a bílými manžctami, který byl
váli podle slavného romúuu Victora Margueritta. Nosily jej

'vc tak dámy velkého sveta jako dúmy z polosveta, kterým
tatllc lépe slušcL K nemu se nosily jednoduché plstcné klo
ucky a kdybyste se podívali na fotografie žen z roku 1923
1924, domnÍvali'"Byste se, žc všechny ženy byly· tehdy
try. Dámy však rády ztrácely svou originalitu, jen když se
hly podobat mužinTI. To trvalo až do té doby, dokud nc-

IStily, žc se jim podobají až príliš. Muži zacli se ženami za

ázct jako sc sobe rovnými proste proto, že sc jim úplne
dobaly a galantnost ustupovala poukazu na to, že si to a to
ohou udelat samy a že nepotrcbují pomoci.

Proto prelllýšlely ženy, jak gan;onku feminisovat, aniž by
tratily mladistvé vzezrcní a podai'ilo sc jim to provedením
zn.ých o sobe celkcm ncpatrných zmen. V tu dobu nastolily

on yl:"ldu také puncochy svetlých barev, z nichž nejvetších
pcchll dobyly barvy šedivé a telové. Každá domácnost
skala yelikou zásobu hadril, zhotovcných z vyrazených cer
ých a hned~rch puncoch. Svetlé barvy ncjsou zlé, oživují
hec. aIG ncmcly by jich nosit tlusté dámy, ncbot jejich nohy

nich \)'padají dvakrát tak silné. Príchod svetlých barev
volal však také zjev, který se ncdot";'ká jen puncoch a
ncmž bndc nutno sc zmínit podrobneji.

Od roklI 19lJ() do 1923 byly v mode skutecné zmeny, nyní
mcny v mode jsou více méne vecí iluse. Moda se stabiliso

ala, ale prccc jen jc nutno, aby ženy mely stále dojem, ŽC

osi neco nového a jiného, jinak ncbudou kupovat a krejcí
obchodníci s modním zbožím budou na suchu. Ilusi vyvolá
jí barvy.

barvami sc tak ríkajíc roztrhl pytel. Lidé, kterí vy
ýšlejí pro nc nová jména, mají stále co delat. liádcjte, jaké

o jsou barvy: garnel1e, 1110risand, liseron, sanka, distanel,
aphne, pandora, opera. Nevíte, co to je a tato jméua ne
jdete v žádném slovníku na svete. Nekterá zní nejak pove

omc, ale liší se naprosto od prcdmetu, s nímž jsou v ncjaké
vukové souvislosti. Zásadou pri pojmcnování nové barvy jc,
by z jejího jména nebylo možno uhodnout jaká vlastne jc.

Podohnl:: jc tomu s látkami. Každé chvíle slyšímc o ncjaké
v~ lútcc. Nyní, když žcny jsou spokojeny s mladistvým

zCZÍ"cllím,ktcré jim dává stalldardis.ovaná moda, nczbývá
ež aby výrobci látek prinášeli na trh stálc nové veci, jinak
y nastala uniíormita, ktcré si ncprcji ani ženy, ani krcjcí.
eni to snadná práce vynalézat nové látky a jiste dá vý

bctllll mnoho težkého prcmýšlení, ncž hodí na trh nejaký
ový druh hcdvábí ncbo vlny, který sc okamžite adaptuje
ro prevládající modu. Naši predkové mohli volit z tohotil

udého výberu látek: kašmíru, mcrina, alpakové vlny, me
'vé dykyty, tcnkého bavlneného musclínu, poplinu, drobne

'hovallého barchanu, kalika, šifonu, šalisu, sametu, brokátu,
tinu a hcdv;lbí, vctšinou tuhého. Dncs však jcn hcdvábný

rcpe sc rozmnožil v úctyhodnou rodinu: crepe de Chine je

triarchou jiných druhu crcpu s nejrilznejšími a nejpodivnej
mi jmcny: suJtana crcpe, crcpe jolie, crepe romaine,
corl!:cttc crcpc, canton crcpe, Yo-san crcpc a jiné a jiné.

Také vlncné látky se rozmnožily. Obje·vila se jména jako
l'pclla, frisca, durana, charmecn, hasha a boJta. Jaká to

hl::iá v~mluva k nákupu toilet z techto látek! Samet, který

}I kdysi pokládán za vhodnou ozdobu telcsných schránck
kráhl. upadl ve vážnosti a zdcmokratisoval sc. Také on se

bjc\'llle v ruzných prcstrojcních, je hladk~', ohcbný, prilsvit
ý, nekdy sc batikuje, protkává a mení tak, že by dnešní sa

mctový vccerní plášt nePDznal svého prísného prcdka z lct
smdcs,ílých. Rovncž kožišiny jsou dnes vyrábcny z .daleko
etšího po~tu zvírat ncž dríve, ovšem 1II0da v nich jc úplnc
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pestujících krvavou, sensacní a pornografickou cetbu.
Pri tom však jeho závod je naprosto »cistý«, nebot má
na prodej jen jednu zdravotnickou knihu, a pak zdra
votnickou mrkev, zdravotní cesnek, zdravotní redkvic
ku, zdravotní dat,l'e a zdravotní med. Prodávaný spis
se jmenuje »Kniha zdraví« cili »Jak léciti všechny ne
moci v abecedním porádku«.

Zrejme má náš pekar a spol. ješte jakési pochyby, že
je možno dosíci úplného zdraví, i když zacneme podle
»Knihy zdravÍ« ,léciti své neduhy v abecedním porád
ku, protože se v jeho knize docteme o jeho »Standard
ní zdravotní kancelári« v New Yorku na Páté Tríde,
kde za 25 dolaru dostaneme úplnou zdravotní prohlíd
ku. Tuto udílí Dr. Hirshberg, který vystudoval na
Johns' Hopkins University a pres to se docela nic ne
stydí, když o nem reklama zamestnavatelova praví:

»Dejte si poraditi nejlepším odborníkem sveta, jak nabýti

zdraví, síly, krásy, úspechu, zdatnosti a to ve svém vlast
ním domove a bez medikamentU. Dr. liirshberg je slavný

uchvacující recník, lidské dynamo, který má pro Vás ohro
mující poselství, je to lidumil, filosof, vedec a badatel.«

Dle tohoto fenomenálního muže jest:
Mr k e v: Cenné cisticl-Tokrve a si]idlo nervu.
Ces ne k: Prírodní antisepticum. Jeho antiseptická

pusobnost v tele je mohutnejší než jakýkoli jiný umelý
desinfekcní prostredek.

R e d k v i c k a: Nedocenitel'11é silidlo.
Med: Zlatý cukr prírody v polotekuté forme.
Dat I e: Potravina, která delá nervy tuhé jako ocel

a krev zvonivou zdravím.
Ev rop a: Evropské deti mají zrídka nemocné

mandle. Deti divok5'ch a primitivních kmenu nevedí, že
takové onemocnení existuje. To je proto, že nepožívají
znecištených pamlskLI. vyrábených z dehtových jedu ..

Zdá se, že cistý rozum (americký) není dostatecným
konkurentem techto theorií a proto se Prozretelnost
postarala o konkurenta skutecnéh~, obcho~ního. J~e
nuje se »Defensive Diet Leagu~ 111Al::enca« .. JeJlm
presidentem je G. E. Harter z 10leda, JlI1ak vydavatel
reklamního casopisu pro zubol'ékarské potrc:by. .

Jeho liga vydává jeden ~elk~ ,:est~l.ík a J~d~n m~ly
vestník. Velký vestník dostavaJI lekan, dentlSti, .hyglC
nikové a dietetikové. Jsou zváni, aby se stali aktivními
cl'eny ligy, poplatek 10 dol~ru rocn~. Malý ~estn~k do:
stává laické publikum za predplatne 2 dolaru, k cemuz
má každý predplatitel nádavkem právo požádati o jed
nu poradu v dietní otázce.

ClenLlm a,igy je predkládáno k verení:
»Každá nemoc je toxaemie (otrava krve), zav1l1ena

dl'ouho trvajícím návykem jísti nepravou potravu Vvne~
pravý cas a ve špatných komb1l1acích .... Kuc~ynska
slil nepatrí do osvícené diety. Není dobrá k mcemu,
podrývá zdraví a kolem padesátého roku zaviní ~mpvo
tenci. Místo soli má se užívati boraxu ... Kdo Jí trl
krát denne, má jít také trikrát denne na stranu ....
Katarrh nebo hnis znamená prílišné požívání bílkovll1.
Malarie se dá vY'I'éciti - kysel5'm zelím ... Záškrt
znamená, že díte je špatne krmeno ... Sankr: Placení
trestu za dietetickou chybu ... « .

Pri tom má tento dietetický apoštol a zakladatel hgy
Muboké výcitky svedomí:

»Rocne umírá pLl1milionu detí mezi. 6. ': TO. roke;TI,
protože jsem jejich rodicLlm nevylohl "se, co VI1j1
o detské strave ... «
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Tak je velká touha v Americe po doktorské sláve,
že se najde dost doktoru, kterí zapl'atí 10 dolaru, aby
mohli býti jmenováni »aktivními cleny« této ligy.
Tolik, že s radou dentistu, dietetiku a hygieniku je
jich dosti, aby se pro ne vydáv3Jl zvláštní vestník. Stálo
by za pokus, zda by se v Americe obchodne nevyplá
celo, vydávat také zvláštní vestník pro idioty. Byla by
to tretí konkurence pekare Latanera.

.;(.

Kdo v Evrope zdárne postupuje po stupínkách dok·
torské slávy, dostoupí vrcholu, když se stane profeso
rem na universite nebo prednostou vedeckého ústavu.
Amerika zná ješte jeden stupínek dále. Když vys']oužilí
profesori opouštejí stolici, stávají se konsultanty svých
bývalých ústavu. Nevenují se již jejich vedení a sprá
ve, ale jsou voláni aktivními profesory a prednosty na
porady. I k této karierní špicce lze se v Americe do
stati snadno a rychl1e a mýto na této ceste nadcházkou
vybírá zase náš prítel pekar Lataner.

Má totiž ješte jeden podnik - v techže místnostech
v N ew Y orku a s neméne velkolepým jménem. Jest to
»lnternational Health Institute«. Pripomíná to velmi
blízce svetoznámý »International' Health Board«, za
ložený Rockefellerem.

Z tohoto institutu priGhází starším lékarum po celé
Americe velmi uctivé dopisy, které jim sdelují, že po
bedlivé úvaze direktoru bylo usneseno je požádati, aby
prijali funkci konsultanta mezinárodního zdravotního
ústavu pro ten a ten okrsek. Jejich úkolem bude dávati
svedomité zdravotní prohllíc1ky clen Lim ústavu, kterými
jsou ceiLnía osvícení laikové, obchodníci, prumyslníci
~ jejich zamestnanci. Za to nebudou bráti od clenu prí
m5'ch honoráru, ale clenové platí ústavu rocne 37-50

dolaru a konsultant je zároven akcionárem ústavu, sú
castnený na jeho celkovém profitu. Je treba ovšem, aby
si každý konsultant koupilll též jeden podíl za pouh)'ch
200 dolartl. Za to má nárok nejen na bohaté dividendy,
ale též n~ titul »Konsultant mezinárodního zdravotního
ústavu«.

Jinou poctou, které se dostáv.á vynikajícím ameri
ckým lékarum, je clenství nekteré lékarské akademie.
Takové clenství na príldad v »N ew York Academy of
Medicine« je bedlive streženo, <dostává se ho jen léka
rLlm s dlouholetou bezúhonnou praxí, kterí se mohou
vykázati vedeckou prací a spojením s jinými predními
lékarsk5'mi ústavy. AkademÍ'e má SVLljnádherný lébr
ský dLlm, velikou knihovnu atd.

Komu se nepoštesti10 dostati c,jlenství takové akade
mie, nemusí ješte nad svou slávou zoufati. Nehol
doktor French založil v roce 1925 akademii daleko prí
stupnejší, akademii, do níž akademik vchází v pravém
slova smyslu zadním vchQdem, nebot jest to »American
Acaclemy of Proctology« ciE Americká akademie ko
necníku. otevrená všem, kterí se zajímají o rit, koner
ník a tlusté strevo. I této akademii vede se asi velmi
dobre, nebot velmi záhy vyskytla se konkurence, kte
rou zacal doktor Ch. E. Blanchard pode jménem
»Americká Akademie ambulantní proktologie«. Tyto
akademie nemají sice svých klubovních domú a svých
knihoven, za to však. dosti reditelu, vysoce tituIova
ných hodnostáru a radu akademiku. kterí jsou ochotm
zaplatit vysoký clensk5' príspevek, jen aby bylo videti
z jejich podtitulu na navštívence a z diplomu na zdi,
že dovedou kurýrovat hémorrhoidy.*



P"ntornnost-

ladatelé podvodných lékarských ústavu mají
vidla namíreno na publikum, málo obeznámené

Í'li,methodami a zásadami skutecné medicinské ve-
• Ti, kterí šírí svoje šalebné síte mezi lékari samými.

í vykoristovatit jejich nhné 'IJÍdskénebo odbornické
bé stránky. Zhusta pocítají na to, že je zlákají' do
ho podvodného prediva jako spolupachatele. Sotva
o si koupí dipl'om proktologické akademie, aby ne
.', že se jedná o více méne obratné schema ke zvý-
í vlastní prestiže pred klientelou. Také konsultanti
inárouního zdravotního ústavu jsou jiste s polo

y presvedceni, že kupují prázdný titul a špatnou
ii, ale pocítají, že taková hodnost konsultantská pri

jim vetší praxi. Clenové Italské Akademie byli
Y ive vybíráni na psychologických predpokladech a
to snad bylo mezi nimi více podvedených než pod
niklI. Celkem však je težko ošiditi doktora v jeho
tním oboru, nechce-li nad vlastním ošizením za
ourit aspon jedno oko.

Prece se to však nekolika ferinL'lm podarilo a to dL'l
dne. Zacal to Elisha Perkins se svými traktory, vel

. úspešnýbyl Friedman se svojí živou vakcinou proti
rkulose, po nem Abrams s osciloklastem. K temto

mušketýrum pridružil se roku 1926 ctvrtý, nej-
dší a nejobratnejší, Dr. "\iVil1iamF. Koch, doktor
ofie a doktor mediciny, bývalý vedecký pracovník

oboruvnitrní sekrece.

Pro svoje pusobení si vybral vhodné pole: Obor
logiea problém rakoviny. Serologie je mladá veda

proto v mnohém detailu nepríliš známá cetn)'m léka
. Problém rakoviny je velmi rozsáhlý a velmi do

d nejasn)' a proto se v jeho zášerí dobre loví.
Doktor Koch zalohL v kvetnu 1926 »Kochovu na
i pro rakovinu«. Investice kapitálová muse1'a b),t

te reliká, nebot nadace zacala vydávat mesícník,
ten)' ve 150.000 e,'emplárích, který byl zdarma za
án všem ,lékarum ve Spojených státech a v Kanade
právem o sobe hlása,I', že je nejrozšírenejším lékar
. casopisem sveta. Ma sice jen sedm nebo osm
lupracovníku, vesmes lékaru, ale tak psavých, že
cil,ina vyplnení celého rocníku vedeckými pracemi.
Koch o sobe tvrdí, že objevi,l' prícinu rakoviny a že
mu též podarilo prímo proti prícine postupovati a
rakovinu vyléciti. Ve svých pracích navazuje na

fekcnítheorii o rakovine, která má ve vedeckém
ete dosti zastancu a také dosti objevitelu ruzných
'krobll,které prý rakovinu pL'lsobí. Koch dává všem

to objevitelLllllza pravdu 2. koncí spory o to, který
tech nekolika nalezených mikroorganismu je tím
vým- svým objevem, že se jedná o mikroba poly
rfního, to jest mnohotvarého. Ostatne prý se mnoho
abývalmorfologií tohoto organismu, ale spíše jeho

ií. Dovedl prý isolovati toxin, - živocišný jed 
odukovanýtím mikrobem, a co více - rozrešit jeho
mickou strukturu, takže ten toxin dovede vyrobiti
theticky. Našel prý též, jaké zmeny delá toxin ve
kture a chemii živé hmoty a vyrobil látku, kteroL\

tyto zmeny dají odstraniti a chemické deje v živé
ote, zachvácené rakovinou dovede prý tímto svým

}Ilthetickým antitoxinem« uvésti zase na normální
'ru.

uže, je-<lito pravda, pak náleží Kochovi uznání
Iéhosveta. Ne jen za nalezení prostredku k vylécení
oviny, ale za mnoho jiných vecí:

I. Za isolování toxinu, nebot nepodarilo se dosud
žádn)' toxin isol'ovati v chemicky cisté forme.

2. Za rozrešení chemické formule toxinu. nebot pro
žádný toxin jsme dosud chemickou formuli nenašli .

3. Za synthetické vyrobení toxinu. Vyrobiti toxin ve
zkoumavce se dosud lékarské vede nepodarilo.

4. Za vyrobení nového antitoxinu. Dosud známé
antitoxiny lze stále ješte spocítati na prstech.

S. Za rozrešení chemické formule antitoxim:, nebot
žádný antitoxin neznáme v chemicky cisté forme, na
tož abychom znali jeho chemickou skladbu.

6. Za vyrobení antitoxinu ve zkoumavce, nebot d,)
sud dovedeme všecky antitoxiny vyrábeti jen v žilách
živ)'ch zvírat.

7. Za rozrešení zmen, které delá toxin v chemii a
strukture živé hmoty. Dosud totiž o tom nevíme skoro
nIC.

Každý z techto objevLI stacil by sám o sobe k uge
lení Nobelovy ceny. W. F. Kochovi se této pocty ne
dostalo jen proto, že z nepochopitelné skromnosti dE'
taily a postup techto svých prací zavrel: do svého taj
ného archivu. Tím se však nezproneveril prísaze Hip
pokratove, která ho zavazu je dávati objevy ,lékarské
celému lidstvu. On to totiž delá prostrednictvím svého
mesícníku a nabízí celému severoamerickému lékar
stvu svuj synthetický antitoxin proti rakovine.

Jeho antitoxin není tak docela laciný. Kochova na
dace potrebuje fondy pro další výzkumy, a proto cena
antitoxinu by,l'a stanovena tak, že se má rovnati pri
bližne honorári za operaci rakoviny, to jest minimálne
200 dotanl. Chce-li ho však lékar dostati, musí udati
majetkové pomery pacientovy, a cena se rídí podle
toho.

Kdo se probírá ucenými clánky v Kochove mesícní
ku, je hotov uveriti, že se Y ochovi skutecne podariJr>
rozluštiti záhadu rakoviny. Zejména není-li práve obe
známen s posledními názory o chemii živé hmoty,
s theoriemi a fakty serologickými a s postupem vedec
kých výzkumu o rakovine. Jeden bod však by zustal
nevysvetlitelný, kdyby k nemu neda,l' Koch dukladn~'
výklad. Totiž: proc to tajemství o chemickém s.Jložení
synthetického antitoxinu?

Tomuto výkladu je venována dobrá polovina každé
ho císla v podobe nájezdu a útoku na »American Me
dical Association«, která Kocha smrtelne urazila a to
z pouhé žárlivosti na jeho objev. CeJ,á lékarská profese
americká se spikla proti nemu, nebot mu nepreje úspech
v otázce, na jejíž rozluštení je vypsána v Americe mi
lionová cena. Koch byl totiž vyzván, aby da,l' svuj vý
robek k prezkoumání a posouzení. Uvolil se, že bude
demonstrovat výsledky své lécby na dvanácti prípa
dech. Lékarská spolecnost urcila komisi, aby prípady
sledovaTa. Komise zjishlia, že nekolik z tech dvanácti
prípadll zemrelo na rakovinu, nekolik jich zustalo ne
zlepšeno, a u nekolika, které se vyhojily, že Se o rako
vinu vubec nejednalo. Koch ovšem polemisuje, že prí
pady nezlepšené jsou vyhojené, prípady vyhojené že
byly skutecná rakovina (ac to nemuže doložit mikro
skopickým vyšetrením) a neúspech u zemrel')'ch pa
cientu vykládá tím, že ty prípady byly dríve léceny ra
diem a Réintgenovými paprsky. kterážto lécba prý nicí
úcinek jeho antitoxinu, jak prý dodatecne objevil.

Zkrátka dovede svuj objev i svoji pri do té míry za
šmodrchati, aby v mnohém lékari vzniklo dosti po
chyb o nestranném postupu »American Medical Asso-
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ciation« a dosti nadejí, že snad prece jen neco je na Ko
chových injekcích. Svuj preparát odeprel' dáti k che
mickému rozboru a vltbec ho nedá z ruky, lec dosta
ne-li na dlan dve ste dolaru nebo více. A to se mu pri

, 150.000 h~karLl prece jen dosti casto podarí. Tak casto,
že z výtežku muže vydávati a zdarma rozesílati svuj
bulletin ve 150.000 exempl'árích bez inserce, na pekném
papíre .3. s pekným profitem.

Ale i americká lež má krátké nohy. Ve Spojených
státech urazí na nich sice daleko, ale ne dlouho. A tak
pred nekolika mesíci prestal Koch{'1v mesícník dochá
zeti. Za to jeden z j-eho spolecníku otevírá v N ew Yor
ku radiový institut. Radium je totiž takový vrtkavý
element a asi se podstatne zmenilo, protože už není
tabu, které kazí v)Tsledky synthetického antitoxinll.

Koch byl jeden z podvodníku, který nema vttbec
nebo snad jen nekolik spoluviníktl. Kdo objednal pro
pacienta Kochovy injekce, mohl mu za ne pocítat jen
o málo více, než byl Kochttv úcet. Všichni ostatní meli
spoluviníky a jimi byli podvedeni sami. Každý podvod.
vykoristova,l' nekterou špatnou stránku lidské duše.
nebo aspolí její slabost. Byla to touha po zboh~tnutí,
po sláve, po diplomu, po vyšinutí se snadno a rychle.
Jindy to byla mravní kocovina nebO' sexu áll11í deprese,
která podvod umožnila. Všeho toho je v Americe více,
než v kterékoli jiné zemi. Proto také více rodvodní1dl
a podvodu. Musíme se jen diviti bystrosti. s jakou tito
podnikatelé pronildi do ruzných tajných zákoutí lidské
duše. Americané jsou dobrí psychologové. To jim nelze
uprít. Zejména praktictí. To vidíme na jejich rekl~me.
postavené na psychologických základech. Jenom že
v Americe neukládají svoji znalost psychologie do Do
stojevského romántt. Píší ji do obchodních knih v tuc
n)'ch dolarových cifrách ...

NOVÉ l{NIHY

-----,-,--_ .._--------_._-------

vensku škodí. Není pochyby, že úplné poceštení Slováku byl
by nám i jim na prospech, ale patrne Buh nepripouští, aby se

národnostní pomery tak zjednodušovaly.
V debate, clánkem vyvolané, bylo mnoho recí, ale nikdo

nerekl, že rozhodovati ve veci jsou oprávneni Slováci sami, a
že my je ne c h c e m e a nesmíme k nicemu nutiti a mužeme
býti zde pouze diváky, at už rozhodnutí Slováku dopadne jak·
koliv. Ovšem, že se tímto politických vceí nijak nedotýkám.
to je zcela jiné téma. Jestliže Slováci ctou ceské knihy, jest·

Iiže z nich studují, tím se ješte nepoceští, tak jako my, pouŽí·

vajíce nemeck,ých knih a pramenel (nekdy až prespríliš), prece
jen jsme se neponemcili.

At už je nám to príjemné nebo není, pravda je, že na Slo

vensku se nikdo Cechem necítí, a vedomí slovenské národ
nosti jest velmi živé, ale my melžcme býti úplnc spokojeni,
jestliže jsou dnes Slováci zachráneni pred madarisací. Neza·

pomínejme, že dnes jsme nejenom Cechy a Slováky, ale také
Cechoslováky (ci už s cárkou, nebo l'lez cárky). Nemluvte
proto povýšenecky o slovencine, je to opravdu krásná rec,
která je skutccne schopna každého vývoje, a nenulte nikomu
ceštinu, nebot cítíme-li k ní v srdci lásku, pohrdnutí nejvíce
by nás bolelo samé. Debatami, jsou-li 'Slováci s námi jeden
národ, se niceho nespraví, stejne jako se jimi nedokáže jsouc·
nost Boha; není .(myslím) žádné rozhodující delítko, kde národ·
nost zacíná, a jestliže se Slováci ve své velké vetšine zvlášt·
ním národem cítí, nemáme žádné moci zabrániti, aby jím nebyli.
treba že nás to rmoutí a treba že v reci jsou velmi malé roz·

díly. Mne aspon stacilo k dobrému ovládnutí slovenciny s10·
vem i písmem celých osm nedel, a že jsem se slovensky naucil

velmi dobre, poznal jsem z toho, že pak prede mnou na Slo
vensku nemluvili (jak tam taktne zvykem) madarsky, domnÍ

vajíce se, že jsem také Slovák a tedy nutne madarsky roz·
umím. To víte, pro finance to bylo cenné.

Že povaha Slováku je jiná než naše, je známo. Bez urážky.
Cech, i když je bohat, je svou povahou a vlastnostmi malý

kancelárský ourada nebo hokypárík, skrbný, s každým halí
rem pocítající, a 'žádný z nás nezapre, že jeho tatínek ncbo
dedecek byl sedlákem. Slovák naproti tomu, vždy je bohatého
otce synek, se sklonem k lehcímu životu, kavalírštejšímu
s nutnou dávkou madarského velikášství, i když je to treba

polozlodejský robotník z detvanských Lazu nebo z Michal·
kovej. Takovými nás udelala výchova a prostredí, a ncní po·
chyby, že sloucení obou techto povah bylo by obema vetvím
na prospech.

Jest pravda, že nás Slováci nemají rádi, ale jen naší vinou a

jest ,jen v naší moci, aby bylo jinak. Samozrejme jsem ve své
funkci na Slovensku nikoho nehladil, a prece mám na tamejŠÍ

pobyt vzpomínky velice pekné a tešilo mne, když mi pred
casem muj bývalý domácí napsal: »Boli ste nám ani syn ...•

Myslím. že jsem rekl vše. co mi na srdci leželo, a tešilo bl'
mne jcn. kdyby to byl k celé debate epilo~. Najde-li muj rozum
u Vás, pane redaktore, milosti, mužete jej použíti, ale bndll
Vám zcela povdecen. když budete škrtat. nejsem mistrem

slohu. a pak mnoho recí vžd~' a zvlášte v této veci škodí.

Vám s veškerou úctou oddaný

Eduard V ošický.

Návštevníkum MariánskÝeh Lázní. Nejezdete bez naší prí·

rucky »Mariánské Ul7I1C«, která Vám poradí ve všem. Každ\'
lázeiíský host ji IIlusí znát. - Text ceský, nemecký, fran

couzský a an~!ický. Podrobllá mapa ![lzní a okolí. V genení1l1í
komisi naklad. »Orbis« (Praha XII.). Kc 18'-.

ysIpoD

Slovensl{ý probléDl.
Pelhrimov, 17. cervence 1929.

Vážený pane redaktore!

I-Ined, jak jsem cetl v Prítomnosti onen slovenský clánek
páne Štechuv, dostal jsem chut si do veci také omociti, ale
nejsa Iiterátem, ani clovekem t. zv. vzdelaným, dlouho jsem se
ostýchal, a pak jsem se predem tešil na bouri, která bude ná
zorem p. Štechovým vyvolána. Ponevadž vec se však vlece jako
had, premohl jsem svoje rozpaky a osmeluji se i já prijíti se
svou troškou do mlýna. Byl jsem na Slovensku zamestnán
osm let jako úrednícek duchodkové kontroly (víte, tak pokrtil
blahé pameti pan RašÍn finance), a treba že jsem použil prvé
príležitosti, abych opustil slovenské masné hrnce, prec jen si

myslím, že jsem za tu dobu ponekud slovenské pomery poznal.
Z celého clánku páne Štechova prekvapive vyrustá dojem.

jak jsme se rychle dovedli zmocni ti názoru mocných a silných
a jak jsme se vžili do té úlohy, že si ani neuvedomujeme, že

používáme týchž clllvodu, které meli do nedávna proti nám
Nemci, totiž kulturní zaostalost, slabost, malost a omezenost
kulturních pramenel, jakož i omezenou možnost dokonnlého
studia v naší reci. Veru, že nám ta úloha nesluší, zvlášte to

velkopanské ~esto, které nutne muselo na Slovensku vzbuditi
rozruch. Jest smutné, že mnoho našineC, nedovede se zbaviti
onoho povýšeného kulturtr~igrovství, ono nám nejvíce na SI0-
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