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PfítomnosL
Doba a lidé

Karel Capek:

K prírodopisu anekdoty_
Hodlaje pojednat o nekterých prírodopisných vlast

nostech anekdoty a vubec vtipu, prohlašuji predem, že
I. zde nemohu uvést jako príklad ani jednu skutecnou
anekdotu, protože si vubec žádnou nepamatuji; jsou
lidé, kterí nosí v hlave nekolik set anekdot a dovedou j,e
kdykoli vysypat; je to jakási výjimecná schopnost,
tak jako zázracné poctárství. Jsem stejne mMo schopen
vypravovat zpameti jednu jedinou anekdotu, jako ríci
zpameti, kolik je sedmkrát trináct nebo kolikátého dnes
je. Procež vás prosím, abyste si na vhodné príklady
vzpomneli sami, a abyste mne potom nezahrnuli sa
rn)'mi anekdotami; bylo by to marné; házeli byste
hrách na stenu. Zvláštní pamet pro anekdoty mají, po
kud vím, zejména historikové, diplomati a obchodní ce
tující.

epokusím se o žádnou metafysickou definici ane
kdoty nebo vtipu; netroufám si podat hlubší vysvetle
ní. proc komické je komické. a príklad jeden muj prí
tel t\Tdí, že smešné je, co je jaksi neprimerené; že dej
me tomu hrající si kote je neodolatelne komi,cké proto,
že si hraje, ackoli má vousy. Ale podle této aúgiky by
musel treba strahovský opat pllsobit neodolatelne ko
micky proto, že se chová vážne, ackoli nemá vousy;
což zajisté není v plném rozsahu pravdivé. Spokojme
se tím, že komické je, co v lidském organismu zpusobí
krecovitý pohyb bránice, kterýmžto se vyráží vzduch
skrze hlasivky, jež udelají »hahaha«. Myslím, že toto
je dobrá definice, nebot je presná a nic neríká.

3. Rovnež nehodlám následovati Sigismunda Freuda
a stopovati »vztah vtipu k l{Jodvedomí«; nemíním se
stoupit do onech hlubších psychologick)'ch oblastí, kte
rt se obycejne skrývají v kailhotech nebo v sukni.
Abych tak rekl, i od pasu nahoru je dosti záhad v ži
vote cloveka. N a príklad záhadné je, kde a jak vznikají
anekdoty. To je problém stejne težk)' jako otázka, kde
a jak vznikla živá hmota.

*
1I1ámza to, že ješte nikdo nikdy nezastihl anekdotu

pri jejím vzniku. Každá anekdota se zacíná slovy:
»Slyšel jste už tu novou anekdotu?« K samé podstate
anekdoty nfuleží, že ji clovek od nekoho slyšel; ten, od
koho ji slyšel, ji úpet slyšel od nekoho, kdo ji od ne
koho 'slyšel, a tak dále do nekonecna. Žádná anekdota
se nezacíná slovy: »Slyšte anekdotu, kterou jsem prá
ve st\'oril.« Anekdota nemá autora, nýbrž jen vyprá
vece. Nevymýšlí se, nýbrž koluje od úst k ústum.
Není známo a historicky overeno ani jedno jméno
tvurce anekdoty; a vydává-li nekdo nejakou anekdotu
za SVOLl, budte ujišteni, že je to podvodník a Lžidi
mitrij, Zdá se, že veškeré anekdoty jsou na svete od
vecnosti, nebot nelze zjistit jejich historický pocátek.
Snad vznikly kdysi na Atlantide, kde hledají nekterí
ucenci vznik veškeré lidské kultury. Nebo k nám byly
preneseny z jin)'ch hvezd, snad pomocí meteoru, jako

cíSLO 40.

se k nám podle Arrhenia odtamtud dostaly zárodky
živé hmoty. Nekterí lidé tvrdí, že jsou v Polsku rabíni,
kterí prS' opravdu vymýš:Její anekdoty. Verím sice
v zázracné rabíny; ale stejne by se mi mohlo tvrdit,
že první živou hmotu stvoril nejaký halicský rabín nebo
že lidské písmo, rec, znamení svastiky i zpracování
bronzu vznikly prvotne v Podwoloczysce zázracn)'m
cinem místního rabína.

Spíše lze soudit, že anekdoty, stejne jako lidové
písne a prísloví, nemají vubec puvodce, nýbrž jsou ci
rým ústním podáním. *

Druhý podstatný a dosti záhadný rys anekd.oty je,
že vždycky vystupuje jako z brusu nová. Zvláštní hod
nota dejme tomu lidové povesti je v tom, že j,e stará;
zvláštní hodnota anekdoty je v tom, že je nová. Jsou
lidé, kterí sbírají staré povesti nebo i staré tabaterky,
ale žadný maniak nesbírá staré anekdoty, aby se kochal
jejich historickou cenoU'. Chce-li nekdo vypravovat
anekdotu, zeptá 'se nejprve: »Znáte už tu anekdotu
o tom farári?« Vy ji ovšem neznáte; a tu tepl1Ve zacne
"yprávec povídat, že byl jednou jeden farár a tak dále
(- zapomnel jsem, jak je to dál). Nuže, paradoxie
této novosti je v tom, že témer všechny anekdoty (kro
me nekolika pochybných prípadl!, jako jsou anekdoty
o Fordkách a radiu), jsou neobycejne staré; nekteré
se uchovaly v reckých textech, jiné zaznamenali mis
sionári u prírodních národu; mám za to, že všechny
pravé anekdoty jsou velmi staré, ba nejen to, že vubec
nikdy nebyly nové. V novejších dejinách lze sledovat
jistou periodicitu anekdot; taková anekdota koluje ne
jaký cas od úst ok ústum, potom vymizí a po rade let
$oe opet vynorí jako z brusu nová, Možno ríci, že mají
eliptickou dráhu obehu jako komety. Snad každá anek
dota má jinou dobu obehu; nekteré se vracejí už po
trech letech, jiné po šedesáti nebo po stu, a snad jsou
nekteré, které se k nám približují jednou za sto tisíc
let. Jak vdecné to polle pro výzkumy!

*
Rekl jsem už, že anekdoty nejsou tvoreny; avšak ji-

sto je, že se množ!. Množí se podobne jako nekteré
nízké organismy, nebo jako netresk, a sice prostým
pucením. Anekdota nevyrustá na tvrdém dreve ži
vota, nýbrž bují na jiné anekdote; proto anekdoty ca
sto kolují v celých trsech nebo shlucích. I v rozptýle
ných anekdotách mužete zjištovat rodiny, jež se odde
lily pucením od nejaké dávné matecné anekdoty; jsou
tc' varianty, aberrace, kríženci, hybridace a novotvary.
Myslím, že není více než nejaký tucet základních tYPl!,
jako jsou anekdoty lovecké, pohlavní, o tchyních,
(l dlužníkovi, '0 šibalovi a jelimánkovi a tak dál,e. Celllé
dejiny sveta pridaly jen malicko k temto pralidským
typum, na príklad roztržitého profesora, nebožtíka cí
sare, místní dráhy, jarního básníka a nekteré jiné.

*
Faktum je, že jsou anekdoty o lékarkh a advokátech,

o židech a farárích, o profesorech a vecných studen
tech, ale nejsou anekdoty na príklad o lamacích ka
mene, orácích, zednících, drvoštepech a jiných tako
vých remeslech. Myslím, že to není proto, že by si lid
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víc vážil drvoštepa nežli faráre; spíš je to proto, že
farár si víc libuje V' anekdotách nežil~ drvoštep. Exi
stuje-Ii tolik židovských anekdot, není to jiste jen pro
to, že by žid byl obecne uznáván za zvlášte rozveselu
jící predmet, nýbrž spíše proto, že židé, jak známo,
jsou náruživí anekdotári. Anekdota i vtip se obracej i
k intelektu; proto bují nejvíc v oblasti tríd prevahou
intelektuálních a nelze je pokládat za poesii ciste li-
dovou. Dlužno si však všimnouti: .

I. Že, ac je hromada anekdot medicinských a práv
l",ických, je pramálo anekdot inženÝrských. Prosím vás,
inžen)rri nemají žádnou tradici; je treba tisíciletí abY
tu byla puda pro bujení anekdot. ' -

2. Že z remesel jsou anekdoticky privi'iegováni ševci
a krejcové; nevím o žádné anekdote zámecnické, sou
stružnické, hodinárské a tak dále. Snad je to proto, že
krejcování a šití bot bylo v praveku ženskou prací, a
proto první mužský krejcí nebo švec se zdál nekdej
ším lovcum a bojovníkllm necím ukrutne šprýmovným.
Rovnež na kouzelníky a zaríkávace se praveký válecník
casem díval se znacnou nevážností; to snad je prapll
vod anekdot o farárích, juristech a doktorech. Ale
možná, že jsou vedle toho i jiné príciny, zejména ja
k~'si zvyk.

3· Jsou povolání pohádková nebo myHncká, jež vstu
pují jenom do pohádek: na príklad p:l.stýri, drvoštc
pové, prevozníci a rytí ri. Žádn)T ac1vT)l(ftt,farár, švec,
rabín nebo konsk)T handlír není hrdinou pravé pohád
ky, nýbrž vyskytuje se jenom v anekdotách. Pohádka
vdebí nevinnost, sílu a statecnost. Anekdota oslavuje
prohnanost. Pohádka je prírodní a venkovská. Anek
dota je mestská. Pohádky jsou tak staré, jako bohové.
.':"Fekdoty jsou tak staré j:lko mes·:l. Anekdoty n sedlá
kovi lící pouze styk sedláka s mestt:m; bud je sed'lácek
chytrejší nebo je hloupejší nežli 'néstšrí lidé; ale po
nechán sám sobe a svému poli nemá v anekdotách mí
sta. Pohádka je rodinná; anekdota je spolecenská.
S tím také ouvisí, že pohádka má význacné znaky
zenské, kdežto anekdota má charakter v)Tznacne
JY;užský.

4. Proto mají anekdoty látkový okruh prevážne muž
ských interesu: lov, pohlaví. procesy, obchod a rou
h,'1ní, tchyne a dluhy. Ale o tom js,em psal už jinde a
obšírneji. *

Dovolte mi zde jednu odbocku: Ríká se, že ženské
mají krátký rozum, že jsou povrchnejší než my, že jsou
nedllsledné, žvanivé a kdesi cosi. CO'mne se týce, vi
ním je z neceho daleko strašnejšího: že se jim nedo
stává humoru. Je si,ce pravda, že se rády smejí a chtejí
~e bavit; ale jsou-li mezi sebou, nešprýmují; šuškají
neco, nekdy s,echichtají, ai]e netropí žádné jundy. Snad
je to proto, že ke každé švancle je zapotrebí jisté útoc
nosti; dále treba dávat v šanc svou dllstojnost, a žen
ské pohlaví si jaksi velmi potrpí na dustojnost; posléze
je nutno neb)·t necWtkliv.\', to znamená umet se bránit.
Budiž tomu jakkoliv: anekdoly jsou mužský artikl; ty
ntjlepší pak jsou vllbec 111užsk)"mtajemstvím, tak jako
vyšší mathematika. spekulativní theologie a jiné vysoce
intelektuální zájmy. *

Není pochyby, že vtip je SQucást mužské dobyvacno-
sti; mládenec, j,enž loví srdce dívky, musí být dle pra
videl o umení svudcovském vtipný; musí ji bavit a ro
zesmávat; musí ji okouzlovat svým duchem. Patrí to
k jeho pohlavní v)Tzbroji jako péra a ostruhy k muž-

ské kráse kohoutove. »Ó, vy jste šiba~!,«vydechne dív
ka s obdivem, už napolo dobyta.

Naproti tomu je-li žena duchaplná, vyvolává to po
cit, že je ponekud zkažená; ctnostné ženy to jaksi po
horšl1je; cítí z toho nejak vanout výbojnost, cynismus
a volné mravy. Mefisto zajisté prekypoval vtipy jako
obchodní agent; Markétka byla vážná jako sama
ctnost; aJ,e když jí Faust vypravoval nekteré z anekdot
a úsloví, které mel od Mefista, šeptala Markétka pre
konána obdivem: »Vy jste hrozný!«.

*
Avšak pravé anekdoty mají své místo vlastne jen

v mužské spolecnosti, ne snad proto, že jsou nemravné,
r;ýbrž proto, že jsou strucné. Ženy dávají prednost
spíše laškování, hre, veselému dialogu; jejich libost je
poma!Jiejší a delší. Anekdota a vtip je náhlé, prímo
hromové vybití; je to odbyto jedním rázem, a konec.
Ženy se chtejí bavit; muži se chtejí vybít. Pointa je
blesk, jenž pretíná hovor; je nutno pak navazovat jin
de, a ženy, jak známo, nerady zacínají a nerady maji
konec. Nebot i k tvorení zacátkl'l a koncll je treba
útocné a ponekud násilné povahy.

*
Skoro všechny anekdoty jsou v podstate verbální;

nereší se cinem, n)nbrž slovem; je to miniaturní dialog
nebo situace vyvrcholená nejakou reakcí »1' reci prí
mé«. Po té stránce anekdota nenáleží do literatury
epické, n)Tbrž do literatury dramatické; je to komedie
zr,edukovaná na nekolik vterin. Vtip, anekdota, i slovní
hrícka nejsou hra s vecmi, nýbrž hra se slovy; je to
stálý úžas nad smyslem a nesmyslem slov; je to odpou
tání slov od jejich vážné a vecné úcelnosti. OI'Ovekprý
se stal clovekem, když zacal mluvit, ale jakmile zacal
mluvit, udelal druhého dne vtip; našel s úžasem, že se
slovy si možno pohrát. Zvírata se sice usmívají, ale ne
mohou se válet smíchy, protože nemohou delat vtipy;
nemohou se odpoutat slovním skokem od skutecnosti,
jE:Žkonec koncu je vždycky jaksi vážná. Vetšina sta
rých a zejména hi'storický,ch anekdot proste zazname
nává nejaký podivuhodný výrok; dávný cl'Ovek žasl
nad kejklírstvím slov, jimiž je možno obracet veci na
ruby; toho prekvapení se ovšem nezbavil ani nenasytil
do dneška. Primitivní rozkoš ze vtipu je požitek ze
slovní prevahy v boji o život. Chytrost a lest, hubatost
a parátnost, jsou prvotne stejným predmetem obdivu
jako statecnost a síla. Není pravda, že zbrane duchovní
jsou pozdním zjemnením fysi,ckého boje o život; chytrý
Odysseus byl vrstevník silného Ajanta; vedle praclo
veka, kter)T kolem sebe mlátil kyjem, byl už jiste pra
clovek, který si z neho delal šoufky.

*
Pristupme s jist)Tmi rozpaky k tak zvaným si1liným

anekdotám. Nechtejme popírat, že ne-li polovina všech
anekdot, tedy aspon polovina všech dobrých anekdot
je krajne nestoudná. Kdybychom byly -psychoanalitiky,
usoudili bychom, že sexuálními anekdotami se nejak
vybíjí potlacený pohlavní pud. Bohužel, zdá se, že pud,
který propuká temito silnými anekdotami, není tak
tuze potlacen)'; ba naopak jsou to zejména zdraví, ko
záctí a dokonce ženatí muži stejne vzdálení askese jako
donjuanismu, kterí mají docela živý smysl pro tento
druh nevázanosti. Moralista by je obvinil z prosto
pášnosti; zatím to prekypí jen proto, že to je pod po
klickou. Tajnost, v níž se odehrávají intimní veci c1o
veka, je príliš tíživá; mlcí se o nich jako o temném
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Vinu;konecne to nekudy musí ven. Ženy si šeptají
é nejvetší intimity; z mužu to vyletí nehoráznou a
sobní anekdotou; tak, ted je to venku. Tlustými

ekdotami se nevybíjí pohlavní pud, nýbrž pohlavní
cení. Ženy si o tom povídají šeptem, ale velmi váž-

.•, co je konecne u nich pri rozeno ; chlapi o tom
r~'mují s divokou nevážností. Skoro by se mohlo
ci, že zlehcují dLlstojnost pohlaví. Abych tak rekl,
elají si to lehcí, než to je. Neco se v nich brá
í, aby tuto stránku života nebrali príliš vážne.
ává jim to jak)'si pocit nespoutanosti ci co. Verím

ice, že se šlechetný Hektor, jda do boje, rozloucil
Andromachou tak, jak to lící Homér v šestém zpevu;

mám za to, že navrch si pak ulevil nekolika pepr
ými anekdotami, nacež šel a položil sVLlj život za
ec,po které mu vlastne nic nebylo.

..

() každém slavném muži se tradují anekdoty, zapisu
lcí nejak)' jejich zvlášte podivuhodný výrok v nejaké
ivotní situaci. Ctu je se zvláštním požitkem; dovídám

postupne, že týž podivuhodný výrok udelal Viktor
Hugo, Star)' Pitt, Goethe, Johan Šebastián Bach,

riedrich Vehk)', Ignác z Loyoly, Caecilius Metellus
a mnozí jiní mužové. Historické anekdoty podávají
utešující svedectví o jisté nemennosti dejin, jakož
. o neznicitelnosti duchovních statku, k nimž práve ná
ležejíanekdoty. •

Bezkonce bylo by možno se procházet bujnými luhy
anekdot a vtipLl. Bylo by možno pozastaviti se na prí
klad nad škodolibostí, jíž oplývají, a rozjímati nad
úkazem, že bez jisté krutosti by humor z velké cásti
vyhynul; lidé dokonale ;blahovolní jsou nudní jako
Fénélon. Lidem pripadá komické, ldopýtne-li nekdo;
kdyhy se jim to nezdálo smešné, možná, že by se na
neho vrMi, aby ho rozsápali v jeho bezbrannosti. Je
možno, že vtip jen reguluje lidskou krutost, že ji od
vádí z kolejí cinu do kolejí s'lov. Jisto jest, že plní veli
kou a nezbádanou sociální funkci, tak jako zcela nepo
chybne plní významnou funk,ci biologickou. Vtip je
útok i obrana; je to projev prevahy i zbraJ1 slabšího;
ale veelletoho má tisíc jiných pLlvodLIa úcelú, z nichž
jeden bývá fantastická a odpoutaná bezúcelnost.

Zastavuji-li ~e zde, na prahu nhných výhledu, ciním
to úmys'l>l1e;nechtel jsem sprádat theorii, jež by srov
nala, roztrídila <J. zjednodušila nescísh10u houšt anek
dot; naopak šel jsem za poznáním, že tato oblast je
,Iožitejší a podivnejší, než bychom mysleli. Je možno
ohjevit, že pralesem vedou schúdné stezky; ale je také
Jlložno ohjevit, že prales je prales. Chtel jsem jenom
ríci že tato liter;trní oblast je plna nevýslovných ta
jtlllst\'í; procež vzela.luji se oel ní po špickách.

J( 011110Il-C assi II s:

Nekolik pražsl{ých soudcu.
II.

Když se žluté obá'lky Prí to 111 n o s t i s první ka
pitolou této knihy soudcú zapestrily na zeleném suknc
senátních stoh':l, ozval se povzdech v hloucku pr,ed po
rutnÍ síní, kde práve originál prvního portrétu soudil
nlkou pri o soupisu legionárských zbraní v purkra
tické zbrojovce a moskevských dotací pro naše komu
nisty.

- »MLlj bože,« - pravil tento povzdech, - »proc
práve my, kterí jsme tak obtíženi povinnostmi?«
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Domnívám se, že tímto zpLl".;ohemu!Jevily si jakési
neurcité obavy, co se týce dalších obrazll naší galerie.
Odpovídá to zcela bežnému názoru u nás, který si zná
mé staré prísloví »0 mrtv)'ch nic než dobré« zúžil
v ten smysl, jakoby o živých nemohlo se mluviti nic než
zlé, pokud práve neslaví žádné jubiIeum.

A prece nikde není psáno, že by jen okrouhlá císlice
prožitých let opravJ1ovala k chvále, a nemyslím, že by
zásluhy lidí, kterí se dožili padesáti nebo šedesáti let,
byly patrnejšími než o nekolik rokLI dríve nebo po
zdeji. Naopak, zdá se mi, že prílišná peclivost, s jakou
se u nás dbá o to, aby žádné abrahamoviny neutekly,
a stereotypní forma oslavný,ch úvah jsou jen jakýmsi
aktem zdvorilosti jako návšteva u cloveka, u kterého
jsme se po celá léta neukázali. Ty jubilejní kvetiny
hývají na rychlo koupeny u nejbližšího kvetináre a je
{;te návšteva šilhá po dverkh. Jsou trochu chladné
ty všecky roztomilosti jako vždycky, kdy gratuluje
špatné svedomí a dobrá vúle, která má nejvyšší cas.
Lidé si u nás zvykl'i cekati na pochvalu jako na nejaký
úvod k pohrbu, když mají nejakou tu desítku nad pLIl
století. Jinak neslibují si mnoho dobrého od publicisty
a neverí, že by se dalo psáti také o jejich dobrých
stránkách za živa a mimo dobu jubilejního šetrení.

Ale proc si nepovšimnouti osobností verejného ži
vota, když je postaví do príznivého osvetlení nikoli
okrouhlé císlo, ale hodina, která práve uderila, nikoh
kaJ.endár, ale rytmus spolecnosti, jejíž vlna v daném
okamžiku urcitý druh lidí vynáší nebo podemílá mu
pLldu pod nohami? Proc neuciniti merítkem "kontrast
mezi osobností a dobou, v níž žije? Jednou musí pri
jíti okamžik nejpríznivejšího osvetlení, kdy pozadí
bude míti všecko svetlo a profil všecek stín. Takový
príhodný okamžik, kdy pozadí doby je v nejkriklavej
ším pomeru k povaze povolání a jeho osobností, které
chceme kresliti, nastala, jak se domníváme, pro náš
prípad. Je to doba, která dává ostre vyniknouti pro
filum muž ú, k t e r í s 1 o u ž í. Muž, který slouží, ar
jest jeho odznakem sekyra nebo mec, musí se objeviti
na pozadí naší doby jasne jako stín na ozárené desce
japonského divadla, tak dokonalý je protiklad. Na jed
né strane doba, plná samostatných podnetLI, uvolnené
energie, dobyvatelského podnikání, na druhé stín mu
že, který slouží, zbytek rehole, která násl\iedkem shoví
vavosti dejin a oddechu vycerpané revoluoe prežila
sama sebe. Stín muže v taláru ukazuje ostre svoje ob
rysy na pozadí éry, jejíž nejmladší generaci oznacil
jeden ·literární kritik jako generaci rokokovou.

A co je ciní tak zretelnými a závažnými v dobe,
naplnené lehkou zárí svobody? Je to údel, nésti na
svých bedrech ve vír nov)'ch forem starou ukáznenou
odpovednost úredníka jako nepopulární historick)' ba
last kulturního vývóje. Je to odpovednost, kberou jim
ukládá jejich úrad a které se drží pres všecky pochyb
nosti, jež ctou na ocích svému okolí, zda také muži,
kterí slouží spravedlnosti nebo váke, jsou 'Velužbách
demokracie a pokroku. Jejich odpovednost mela vždy
neco zahanbujícího a tísnivého pro všecky, kdo pustili
sVLlj clun volne po proudu konjunktury.

Okolo zemského trestního soudu jezdí každého dne
krásný automobil, a rúžovou energickou tvár jeho ma
jiteLe, spocívajícího na mekké podušce, prelétne poka'želé
stín jakési neblahé vzpomínky. Tento neodvislý gen
tlleman s dobyvatelskými zraky totiž sedává obcas na
lavici obža.!lovaných pred muži, jichž jediným bohat
stvím je odkaz odpovednosti, a skládá pocet ze svého
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hospodarení, klope oci na špicky svých elegantních
strevícu. Ješte mají jakousi moc, tito muži, kterí slou
ží, když sráží takové celo v prach. Ulice mají více
takových krásných automobilú, které vozí dravé štestí,
nevybírajíd si v prostredcích, ak je jen nekolik mužu,
kterí slouží a kladou vytrvale meze energii nespouta
ného egoismu, jak je urcily zákony morální hygieny.
Nebylo by ani dnes moudré snižovati význam této
menšiny.

Necht básníci opevují sladký život; my pokusme se
vzdát cest nekolika príslušníkum starého rádu, který jej
koriguje, když prekypí zlocinem nebo zkysne korupcí,
a ukažme pod starou zbrojí práva cloveka.

Otevrme tentokrát dvere, za nimiž nehrímá hlas
Hospodina, k nemuž volá krev synu !llidských o pom
stu, ale za nimiž jakýsi roztrpcený otec domlouvá ztra
cenému synu. Jsme v senátu, kterému predsedá vrch
ní rada zemského trestního soudu

Eduard Soucek

Jednou z nejpodstatnejších vla'stností, jež tvorí onen
zvláštní typ zlocince, je marnivost. Nemusí to b),ti
vždycky marnivost zpusobiti neco zlého, jsou situace,
kdy všecky cesty zla jsou z'cela zataraseny. A tu pocítí
zlocinec potrebu dobra jako zbitý pes potrebu pohlazení,
marnivou touhu vstoupiti aspon jednou nohou do ne
prátelského tábora. Lze dostati osm mesícu za zlociny
od vrchního rady Stanislava Boucka, o nemž jsme mlu
vili predešle, a odejíti do žaláre se vztýcenou h'lavou.
Lze odpovedeti na jeho otázku »prijímáte trest?« muž
ným »prijímám!«, sklapnouti podpatky jako voják
u raportu a odejíti nezlomeným krokem do vezení. Lze
po celém tom boji se spravedlností cestne podlehnouti,
smíriti se s porážkou a zahlédnouti bez závisti záblesk
radosti v ocích víteze. Lze zpusobiti radost nepríteli,
který má požitek z dobre vedeného boje - »Jste za
jatcem, muj pane«, tak nejak zní to v rozsudku, který
vynáší vrchní rada Stanislav Boucek, a: »zde muj
mec, mylorde« jakobychom slyšeli v odpovedi zlocince:
»prijímám !«. Na každé popravište lze odejíti s dustoj
ností Garibaldiána, když jsme se bi'lii. Je však málo
povznášející, když nás nekam privedou, kde nás ceká
výprask. Je-li slavno, býti souzenu soudním tribuná
lem, jemuž predsedá vrchní rada Stanislav Boucek, je
dosti trapno dostat jen nekolik dní pro potulku od
vrchního 'rady Eduarda Soucka. Nebot zde nemáme
žádné nadeje na vojenské pocty, kterými triumf víteze
oslazuje porážku nepríteli.

V senátu, jemuž vládne tento malý muž s kulatou
hhvou a velkýma, šedýma ocima, není neprátel:l není
boje. Tady je teplé ovzduší civilnosti, v nemž jihne
každý pathos, v nemž zlocinec sedí na rr~vici obžalova
ných nikoli jako lapený bojovník z džungle zla, který
se bije proti piíesile spolecenského porádku nebo s mu
cednickou korunou na skráních ceká na SVLljkríž, tady
se krcí nekdo, kdo provedl zatracenou hloupost a
v hloubi duše se stydí za ty ukradené slepi,ce a za ty
zlaté hodinky a za ty pitomé reci, kterými vylákal ten
svrchník, a za ty všecky nesmysly, které si rozumní
lidé ušetrí. Tady je videt, že je to jen zcela rozumné,
když je clovek poctivcem. MLlj bože, kdyby uf ten pan
vrchní rada o tom všem prestal mluvit, vždyt to je
taková nicemnost, která se už vícekrát nestane, ano,
na to mMe vzít pan rada jed, ž'e už to víckrát neudelá,
ale to se rozumí, že je to vyložená hloupost, já nevím.
co mne to napadlo vytahovat na toho cloveka nllž, byl

jsem docela opilý, pane rado, ale to se ví, že už k to
mu necuchnu, ano, jak by k tomu priš1a rodina a na
tu ženskou se už ani nepodívám, pane rado - tak je
to, jak to rácíte povídat - starý blázen, který by si
mohl už dát pokoj -- to je moje rec - tri mesíce ne
podmínecne - zaplat Pánbuh, že je konec, a neracte
se zlobit, pane rado - - - tak nejak to chodí u to
hoto soudce, který trestá trapná extempore dospelých,
jimž trestní zákon ríká zlociny. Je to tak trochu ci
vilní soud, tento trestní senát vrchního rady Eduarda
Soucka. Býti nicemou je trestné, ale predevším je to
chocking, jak ríkají Anglicané.

Celo v kulatém obliceji vrchního rady Eduarda
Soucka j'e vecne krabaté, a jeho dobré, velké oci ne
ustále mžikají. Nesnášejí dobre ostrou zár pochodne
spravedlnosti, která oddeluje príliš tvrde jas a stíny
v lidské povaze. Výraz tohoto ob'l,iceje je neustále
jaksi bolestne napiatý, jakoby úsilím najíti pres ne
vhodné osvetlení co možná nejvíce z pravé podoby zlo
cinu v jeho lidském zabarvení. Je to soudce, který má
neobycejne jemne vyvinutý cit pro lidskou stránku
svého materiálu. Když se rozlobí, je to chvilkové po
dráždení operatéra, který má zlost, že cítí bole t, již
pacientu zpusobuje. AI'e takoví lidé nebývají zpravidla
pessimisty. Ono bude zase dobre, až se udelá, co se
musí stát.

- »Tak clovícku, dejte si prece už jednou na sebe
pozor, vždyt to snad není tak težké -«

Je lidský i k nenapravitelným darebákum, kterí roz
hazují teatrálne ruce a s nestoudností lidského mecha
nismu, nataženého jen na zlodejství, hází soudci do
tváre svou stereotypní cynickou lež: »A t e tady na
tom míste propadnu, jsem-li vinen -«

Tu se celo soudce zkrabatí ješte bol'estneji:
- »Že se, clovece, nestydíte, mejte rozum, což pak

to jde porád - ale dejte pokoj, clovece -«
Clovece! Neustává volati cloveka, skrývajícího se za

zlocinem, z kterého ucinil zvyk druhou priroz,enost.
A soudce vstává a odchází uprímne pobouren do

vedlejší místnosti poradit se se svými prís1edícími, ale
poslední jeho roztrpcený pohled padne ješte ve dverích
na obžalovaného se zábleskem nadeje, že snad tento
výlupek nepravosti bude se zdáti z vetšího odstupu
méne beznadejný. A jeho ruka povytahuje si pod ta
lárem vestu s oním domácky klidným pohybem otce
rodiny, který odchází do ložnice potrestat nezdárného
syna, na nejž bylo žalováno a nikoli poprvé.

V senátu vrchního rady Eduarda Soucka nesviští
sekyra spravedlnosti a neblýská okázale její ostr-í.
Tady si dobrý otec odepíná remen a jeho starostlivá
ruka jej potežkává a peclive odmeruje ránu, aby nebyla
lehcí 'než vina, ale aby také neprileMa víoe, než ha
bitus provinilce snese.

Clovek se stydí dostat výprask i když je to po, tri
cáté. Nenapravitelní zlocinci odcházejí od vrchního
rady Eudarda Soucka se svešenou hlavou, rozmrzele
huhlajíce:

- »N a mou duši, jednou už bych si mohl dát
pozor -«

Chudoba a mravní zanedbanost, které jsou obycejne
spoluvinicemi každého zlocinu, sedí také pred senátem
v. r. Eduarda Soucka na lavici obžalovaných spolu
s viníkem, a na jejich úcet je odepsána príslušná cást
viny. Ale vrchní rada Eduard Souoek by nedovedli za
ložit humanitní spolek. Jeho humanita nemá nic spol
kového, nic organisovaného. Rozlévá se na všecky
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Iidicky,kterí kradou slepice, jakmile se ocitnou za
ny, nebo vrážejí si nože do zad, jakmile se zami

I nehorozveselí, se stejnou láskyplnou svedomitostí
tajícího otce, ponekud unaveného tak nezbednou a
ou rodinou.
fejte rozum, lidi, dejte si prece jednou už pozor.«

Lidi' stále toto tvrdošíjné voliwí ln poušti 'lidské bídy.
rchní rada Eduard Soucek byl dríve prísedícím
volacíhosenátu v. r. Sturmy. Zasedal po jeho pra-

i a pokud na nem zLlsta'lo také neco charakteristi
ehoz ovzduší odvolací trojice, vynikne nejlépe, až bu

e mluviti o této Prozretelnosti, která co se t)'ce ori-
álnosti tdmí nejvýše.

Politika

To je neco jiného.
II.

Pan dr. Schieszl opustil stranu národne demokra
ou a od té doby nevstoupil k žádné jiné strane. Je
pta\·cla.že sociální demokracie vstoupila v jak)"si
cr k nemu. když ústy p. poslance Pika oznacila

ho v.í-kladvo ústavních a jiných prekážkách, jež se
ví v cestu jmenování Habrmana vyslancem. ve

ídni. za cynismus. r-\ \e to se stalo bez prí cinení a
z vúle p. dra Schieszla. A tak bychom mohli ozna
ti ieho pomer k politicI' asi tak. že sedí na kresle

ní t?ídy v hledišti. To je velmi pekné místo. a
ovekoc!tamtuddobr'e vidí na n®hy hercLl a má mnoho
'ležitosti k potlesku i sykotu. Není dosti dobre zná
o. cemu p. dr. Schieszl tleská. Tolik však vidíme. že
pokoušívypísbt Národní stranil práce. Z prí jemné
dáleností ke všem politickým stranám, v níž žije,
}v;í ,e jeho hlas:

"Predevším vytrvej ve své strane, nezakládej dokonce
nové. Ver, že tvá strana bude taková, jakou ji uciníš.«

Myslím. že p. dr. Schiesz1 zná do té míry lidskou
vahu. ahy vedel, že ta rada nejvíce púsobí, která

chází clobr~'mrríkladem. Nechánu. proc na to za
ínú a proc promlouvá v podstate takto: jit sice to,

cemu raelím, jsem nedelal. ale ocek~tvám od vás.
trí k tomu ne~;:Jdíte. že vy to budete delat. To se
trní noc!ohájakési úc::tstné neúcasti. Test možno, že
dr. Schieszl. aby se obháiil, rozbalí pred našima oci
SVtljdekret chefa presidentovy kabinetní kanceláre

rekne: podívejte se, já nemohu, já musím b),t nad
anami. ,\le pak nutno opakovati, že mu chybí zkuše
ti tech, kterí se skutecne pokoušeli o to, k cemu on

dí. S)'t~'hladovému neverí, a ani bezpartijn)' neveri
. kterí ve stranách delali co mohli, aby »tvá strana

la taková. jakou ji uciníš«. Ale myslím, že múžeme
ládati iakési pozorován í i na tom. že p. dr. Schieszl

o ti dlouho setrvával v národní demokracii. a hledati,
o jakémíry byla strana takovou, jakou ji ucinil. Obá
, se ovšem, že p. dr. Schieszlll bude velmi rychle a
drazne protestovati proti tomu. abychom se domní

i, že on ucinil národní demokracii takovou, jakou
la už v dobe, když v ní ješte byl. To byla doba,
v dr. Kramár vzbouzel potlesk na schúzích tím, že
Valríkat: já mám Masaryka z duše rád, ale s hu-
nitou at nás nechá na pokoji. To byla doba, kdy
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na národne demokratických schLlzích byla prijata zá
sada, že je lépe roztrhnouti Beneše než Tešínsko.
Prof. Mareš, pí. Viková-Kunetická a p. posl. Viktor
Dyk zahájili již tehdy SVLljpovestný boj proti neko
lika zásadám, jimž prikládali jméno »hradního reži
mu«. Vzpomínáme na demagogii, s níž provázela ná
rodní demokracie jednání O ústavu v r. 1920; na zfa
natisované davy, které posla'l-a pred starou snemovnu.
Videli jsme, že strana národních socialistLl, která se
teprve nedávno premeni.1a v stranu ceskoslovenských
socialistú, ,tato stará strana kriklounú a rámusení, mu
sila se preorientovat a hájit vec rozumu a rozvahy
proti národní demokracii, jež se stávala stranou po
ulicní. Díváme-li se zpet, vidíme, že již tehdy byly
položeny neotresite1né základy k tomu složení zájmú
a CitLl, jímž jest národní demokracie dnes. Po celou
tu dobu sedel p. dr. Schieszl[i jako poslanec a jako
clen výkonného výboru ve strane. Máme veriti, že
ta strana byla taková, jakou ji ucinil? Vidíme, kterak
se p. dr. Schieszl rdí již pri pouhé myšlence na to.

Není nic známo o vítezných bojích, které svedl
p. dr. Schieszl v lLtne národní demokracie. Mohl sám
na sobe poznati, že nikdo neuciní ze strany, jež je kon
servativní svou prirozeností, nic jiného. Jestliže nyní,
sede v hledišti. žádá od ostatních, aby udelali z ná
rodní demokracie neco jiného. tedy je to ponekud ta
ková situace, jako kdyby nekdo. dostav se do hádky.
zvolal: tady mú j kamarád ti ukáže, zac je toho loket!
Takové jsou výhody posice na kresle první trídy
v hiJiedišti. Pan dr. Schieszl potrebuje ovšem svou
thesi, že bylo nejlépe setrvati v národní demokracii,
opríti o nejaké doklady, o nejaký poucný prínad, jak
to ten dobrý, co zústal ve strane. vyhrál nad tím šnat
n)'m. Takovýhle konec. hohatý na morální ponaucení.
je VŠ'lk zatím hohužel daleko castejší ve filmu než
v J)olitice. Ponevadž nenašel trám, chytá se p. dr.
Schieszl aspOJ1 stébla. a uvádí tento príklad z politi
ckého život'l: »Poq.jtika. tot organisace. Novinami
probehla zpráva, že v)'konn)' v~,bor jedné strany se
L:snesl censurovat r'eci svého vúdce. Te-li to pravda
a bylo-li toho treba. je to politick)' cin, jehož obtíže
uzná jen t{'n. kdo dobre zná nomery v politických
siraná<ch. To ie ta org-;:Jnisace.« Nelze z~lDírati. že no
vinami skutecne probehh tato zpráva. Presne receno.
ta iedna strana je národní demokracie a ten vúdce
je dr. Kramár. Ale tento nolitický cin má hácek, který
radost mení v žal. »Te-li to pravda,« praví p. dr.
Schieszl. Ale ovšem. drah)' p. dr. Schieszle. že to není
pravda! Nemohu bohužel zamlceti. žeiste bra'I, vážne
vtin. který na národní demokracii udelal brnenský
»Kur"r«. Je to tedy ponekud svraštel)' dLIkaz a léne
na ne i zapomenollt. Je však prece cha.rakteristické.
že realistický obhájce setrvávání ve stranách nemohl
se. chtel-li ríci ncco konkrétního, opríti O nic jiného
než o to, co si nekdo ze žertu vymyslil. To je tedy ta
orgall1sace. ,

Pan dr. Schieszl mluví o tom, že budeme-li míti
více lepších vlastno'stí než vúdce, odstraníme jei lehce
a nemusíme vystupovati ze strany. Rekill jsem již po
sledne, že nejde jen o dobré a špatné vlastnosti, nýbrž
že jde také o zásady a náladu, a že dr. Kramár má
dobré vlastnosti pro konservativního vúdce, což je;
ciní nepremožite1ným, pokud bude v konservativní
strane. Ale p. dr. Schieszl prehlíží, zdá se mi, ješte
jednu vec: v boji skupin ve 'stranách má vždy ta lehcí
postavení, která má v rukou peníze a následkem toho
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rikální nebo ce koslovensk)'ch socialistll. Jest velmi
ejmo, že by sociální zájem tech vrstev, které volí
ana monsignora Šrámka, mohl býti zcela dobre za
upen jinými stranami: v klerikální strane jsou se

áci, ži,nnostníci, delníci. Jak zn~mo, pro všechny tyto
'jmy jsou u nás už zrízeny patricné ohrady. Kdyby
bylo nic jiného než zájem hospodársko-sociální, šli

tito príslušníci strany lidové velmi prirozene do
')"Chstavovských stran. Udržují-Ii se pres to pohro
de v nejaké jiné strane, tedy proto, že je tu drží

kýsi zájem kulturní a politický, at už máte o cene to
to zájmu názor jakýkoliv. Kdyby nebylo nic jiného
ž zájem hospodársko-sociální, splynuli by ceskoslo

enští socialisté nepochybne už dávno se sociálními de-
okraty. Udržují-Ii se až dosud oddHene, je to proto,

e predstavují jiný kulturní a politický typ. Národní
trana práce oddelila se od ostatních stran z toho du
odu, že se také domnívá predstavovati jiný politický
kulturní typ. _Ale Národní strana práce má i tu so

iální otázku, které si prejete. Veci jsou takové: náš
rlament se rozestoupi!li stavovsky. Každ)' zájem tu

ajde obhájce, kterí jsou ochotni bít se do prsou, je-li
ho treba. Vznikem živnostenské strany byl vyvrcho
n tento vývoj. Jediná vrstva, za niž v tomto parla-

te není nikdo ochoten bít se do prsou, leda krátce
red volbami z desu pred vecmi príštími, je pracující
'pteligence, dsou zejména úredníci. Národní demo
racie, oprevši se o prumyslový a financní kapitál,
pustila ji casto v rozhodujících chvílích s lehkým po
rcením ramen, jež melo naznaciti politování nad tím,
e se nedá nic delat. Pan dr. Schieszl až dosud sledoval
hovívave vývoj politiky ve smeru hospodársko-so
'álním. S porozumením kýval hlavou i nad stranou

"ivnostenskou. Jestliže však nyní i u úredníkl't pocí'l1á
ronikati hospodársko-sociální otázka, tu vidíme, že

p, dra Schieszla shovívavost prechází a ž,e vlece trám,
abyjej hodil na cestu, po níž jde tato poslední kapitola
našeho politického vývoje. A tu se musíme ptáti: když
ostatní, proc to nedovolujete temto, kterí nejsou nej
méne ubozí? Je 'Opravdu nutno v politickém zájmu,
aby nad sociální otázkGU pracující inte'l:igence leželo
perpetuum silentium? V našem padiamente mají
"šechny stavy své zastoupení, pracující inteligenci vy
jímaje. Pri ZPllsobu, jímž s,e u nás politika provádí,
pri té známé methode z rucky do rucky, je pochopitel
no, že tento stav bez zastoupení se dostal pod kola tam,
kde se upravují životní zájmy. Je v jakémsi ideálním
zájmu, ahy ten stav zllstal pod koly? Mluví se o trí
:tení. Ale toto zájmové tríštení je u nás už dávno vy
konáno, a chce-li se dnes pracující inteligence posaditi
na svou vlastní židli, je to jen 'logický dusledek celého
v)'voje, je to jen to, cemu jste je naucili. Brát pracující
inteligenci to právo, které priznáv,áme živnostníkl'ttlJ,
sedlákum, delníkum i továrníkllm, to není prá:ce hodná
realisty. Myslím, že je logické, uznáváme-li právo záj
mové politiky pro všechny stavy nebo pro žádný.
Ale není spravedlivé, dáme-li právo na sociální zájmy
všem stavllm vyjma jediný. Nevraživost dosavadních
politických stran k nové strane, která bude zastupovat
ten hospodársko-sociální zájem, jejž až dosud bylo
možno pohodlne precházeti, je pochopitelná: taková ne
uaživost vznik~ všude, kde se nekolik lidí delí o ne
jaké peníze a pozoruje, jak z dáli pri,chází nekdo, kdo
by se chtel také delit. Méne pochopitelné jsou tyto po
city u p. dra Schieszla. Postrádá jaksi logiky, ríká
me-li: politika se smí ríditi podle všech hospodársko-
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~ociálních zájmll, vyjímaje zájmy pracující inteligen
'c{;. Úrednictvo a ostatní pracující inteligence nemllže
ocekávati 'Od Národní strany práce, že by to hyla
strana tak sta,vovská, jako jsou na ,pr. živnostníci.
Ve vrstvách, O než jde v tomto prípade, hrají ty podrí
zenejší otázky politické a ty nejpodrízenejší otázky
kulturní roli ne tak zcela podrízenou. Ale úred
1I.ictvo muže ocekávati od nové strany tolik, že sprave
alive ocení význam dobre fungující administrativy ve
státe a že 'bude klásti duraz na to, aby se subjektu této
administrativy, iúredníku, fiostalo dustojného posta
vení po stránce morální i hmotné. To jsou tedy ho
spodárs'ko-sociáln í zájmy.

O zájmech kulturních a politických mluvili jsme již
mnohokráte. Chtel bych zde znovu. opakovati ta slova
Juvenalova, že nikdo se nestal špatn)'m naj,ednou. Tedy
ani koalice. V poslední dobe ukazují se v Il'tne ko
a']'i'cezjevy, které vyvolávají nutnost postarati se o to,
dby se koalice nestala špatnou pomalu. Ta špatnost,
'O kterou jde, je slepé a nezrízené stranictví, které pod
rizuje všechny státní úkoly svým úcellnI1. Na tomto
koni neml'tž'e stát dlouho dobre jeti. Pan dr. Schieszl
vyslovuje obavu, aby vznikem nové strany nebyla ZV)'
šena demagogie. Reknu otevrene, že zde se p. dr.
Schieszl stává velmi nespravedlivým, bojí-Ii se upro
stred tolikeré demagogie demagogie naší. To není prí
nos, s kter)'m prijdeme. A prohrajeme-Ii svou vec,
tedy v prvé rade proto, že jsme se štítili demagogie.

Pan dr. Schieszl mh.lví o tom, že je treba pracovati
uvnitr existujících stran k lepšímu. Nevidíme, kde on
s<lm uvnitr existujících stran pracuje k lepšímu, tolik
však \'idíme, že se s ohzvláštní rozhodností bije zatím
na fronte, která je obrácena proti Národní strane prá
ce. Myslím, že tato fronta je už tak jakG tak dosti sil
lÚ, že je tu sOllstredeno tolik moci organisacní a hmot
ne, že už není treba vynikající pomoci p. dra Schieszla.
Vidím, že p. dr. Schieszl pokládá mnoho z té kritiky,
kterou provádí Národní strana práce na 'koalicním re
žimu, za zbytecnGst, a že v tGm vidí sklon ke kritika
rení. Necht mi dovolí, abych vyslovil své presvedcení,
že práve v jeho stanovisku k Národní strane práce
yidím dávku oné neplodné kritiky. Ne pouze my,
i ostatní kritisují. Národní strana práce tu jest a není ji
možno oddiskutovat. Potrebuje práce, aby byla dc
brou. Místo této pomoci dostává se jí zejména kritiky,
da~eko více kritiky, než stranám koalicním. A velká
cást této kritikY není nic jiného, než ono neplodné kri
tlsování, které se nedovede stotožniti s žádným cinem.
Pan dr. Schieszl si hájí své kreslo první trídy v hle
dišti. Ne my, ale on trpí podle mého názoru premírou
kriticnosti. My svou politiku konec koncu vtelili v cín.
Jaký bude ten cin, zda dobr)', ci špatný, to se ukáže.
Ale krítika p. dra Schieszla zatím nevede nikam. Za
jisté má v záloze tento názor:

»Každý z nás delá plány a dobrá predsevzetí, ale nedo
držuje jich. Každý jednotlivec muže dosáhnouti, aby strana
dodržovala program, pokud je to vubec možno, je-li dosti
silný. Není-li, nedosáhne toho ani ve strane nové. A utíkat
z jedné strany, kde se program nedodržuje, do jiné, kde se
také nebude dodržovat, je nerozum.«

Vzpomínám, že byla doba, kdy bylo možno odsou
diti odchod profesora Masaryka ze strany mladoceské
a vznik strany realistické presne t)'miž slovy beze
zmeny.

Myslím, že p. dr. Schieszlll by mel míti tolik trpc
livosti, aby vyckal, jaký soud nad 'Národní stranou
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práce vyrknou volby. Prohrajeme-Ii to, bude vec, my
slím, vyrízena. Ale i pak v této zemi má býti každému
dovoleno, aby to politicky prohrál podle svého vkusu.
Možná, že s'e mýlíme my, možná, že se mýlí p. dr.
Schieszll, a že se ukáž.e, že ty podradnejš'Í a nejpodrad
ncjší zájmy nehrají prece jen tak nepatrnou roli.
V každém prípade budou volby jiste dobrou korektu
rou. Ale stane-Ii se a Národní strana prke nepodleh
ne té presile, jež je vuci ní namírena, pak, pres
všechnu úctu, jíž jsem povinován autorite p. dra
Schieszla, neverím, že by byl správn:)' jeho názor, že
to, co se deje mimo dnešních pet koalicních stran,
»není politika a není práeoe«. To zní trochu jako e x
t r a H u n g a r i a m n o nes t v i t a. Pak se ukáže,
že politika a práce je možná i tam, kde se nedeje pod
pecliv:)'m dozorem tech pánLI, kterí zacínají p. drem
Kramárem a koncí monsignorem Šrámkem. Já sám
mám pak názor, že není politika ani práce to, co
delá_ p. dr. Schieszl v tomto prípade. Že je to nejvýše
politika kresla první trídy v hkdišti.

](. Varjan:

O smysl naši zahranicní politiky.
Bylo by zásadním 'Omylem, jenž by se težce mstil,

kdyby byl politický život rozlišován ve dve vý
lucné oblasti, v politiku vnitrní a zahranicní, a kdyby
soucasne nebylo dbáno úzkostlive vzáj,emného jich
ntahu. Avšak i tak prísluší politi,ce zahranicní jako
takové jistá zvýšená péce. Nelze tu ovšem míti na my
sli pomery, jak se vytvorily za Rakouska, kde diploma
tická akce byla jakési tajemství nekolika zasvecencu,
kterí, nemajíce v dusledku svéh'Ú výjimecného posta
vení dostatecné vedomí zodpovedn'OSJti, rozhodovali
o dalekosáhlých vecech zcela jen náhodne, nesamostatne
a s naprostým nedostatkem ~vného vymezení základ
nich predpokladu. Historie Rakouska od r. 1866 jest
nepretržitou radou dokladu toho, a svetová válka se
svým nezdarem jest jejím vyvrcholením. Stejne ne
správným a technicky neproveditelným postupem by
však bylo 'chtíti podrizovati zahranicní politiku tem
zásadám a zákonLlm, jimiž jest spravována politika
vnitrní. Zahranicní ministr kteréhokoliv státu, pokud
ovšem provozuje skutecnou politiku vedome koncipo
vanou a pokud není pouhou nastrcenou figurou, jež
vy~onává pouze cizí príkazy, musí vždy býti vybaven
vetší pravomocí a možností svobodnejšího rozhodo
vání, než kterýkoliv jiný resortní ministr. Odtud se
'Ostatne vyvinula bežná diplomatická prakse, jd te
prve hotová ujednání predkládá vláde a par'lamentu
k ratifikaci. Dovdlávání se souhlasu kabinetu pri kaž
dé jednotlivé vete by vedlo prirozene k absurdnostem
a znemožnilo by nakonec jednání samo. Znamená-li
tato podstata zahranicní politiky vybaviti zahranic
ního ministra mimorádnými prostredky, nelze ovšem
nezmíniti se o nutném preventivním opatrení: sveriti
vedení zahranicní politiky pouze tomu státníkovi, kte
rý jak svým vzdeláním a dosavadní prupravou, tak
svou morální hodnotou skytá potrebné záruky, ž'e této
své pravomoci nezneužije.

Avšak i v této formulaci se stále vrací relativita
hodnocení a soudu. Lze znáti smer zahranicní politiky
státu, a ~llzemíti i vedomost o prostredcích, jichž by
bylo možno použíti. Zaruciti se však, že smer tento
bude bez jediné úchylky zachován a že se pri jeho
sledování dojde až ke skutecnému konci 'cesty, možno
není. Platí-li již o vnitrní politice, že jest výs1ednicí

kompromisu a ústupku, vystupuje daleko ješte ostreji
tato podstata politického dení a života vubec v politice
zahranicní: nejde v ní, aspon ne vždy, ljX)uzeo sjednání
kompromisu, nýbrž o vytvorení vhodné atmosféry, aby
všechny zúcastnené strany byly vubec ochotny zásadu
kompromisu prijmouti. Stretá se tu vždy nekolik pro
tikladne pusobících sil, jichž vzájemné vyrovnání pú
sobí precasto veliké obtíže, i když jde o vec nespornou
a v podstate všem jasnou. Pomer anglo-francouzský
od mírové konference jest velioe poucný v tomto sme
nt. Dnes lze již ríci, že jest vyjasnen. Jevítezí v nem
však these ani anglická ani francouzská, jak byly pú
vodne formulovány. A k jich pretvorení bylo zapotrebí
sedmi let casu a práce mnoha vke méne bezv:)'s1'ed
ných konferencí.

Neprihlížeje k ostatne dnes již ne dobre myslitelné
diktature jednoho státu ci jeho predstavitele, jak ji
pred sto l,ety representoval Napoleon - (a ani tato
diktatura nebyla úplná a predevším trvalá) - bude
yždy mezinárodní politická situace výs'llednicí a sou
hrnem co nejruznejších složek a vlivu, a její stabilita
bude vždy prímo podmínena ochotou a vLllí všech tech
to soucinitelt"t k souradnosti vla tních s'Vých zájmu se
zájmy 'Ostatních. S hlediska prakse to znamená, že
predstavitel zahranicní politiky musí býti vždy scho
pen bráti v úvahu celek, byt snad v tom ci onom pro
jektu územne více ci méne omezený, a že SVLljpostup
a pracovní metodu musí umeti podríditi možnostem
tímto celkem daným a dle jich promen pozmeií.ovati
i své vlastní požadavky. Této nutnosti se nemohla vy
hnouti ani Anglie, ac její svetové postavení by k tomu
mohlo svádeti, a ac prítomná jednání o garancní pakt
by se zdá'la nasvedcovati, že se jí pokus o to darí.
,»Splendid isolation« jako politická zásada jest práve
v dejinách poválecné Anglie príkladem velmi pouc
ným. Nechybelo jí zastáncu, a nechybelo ani ochoty
vudcích politiku anglický·ch sveriti se této zásade a na
ní vybudovati politiku Anglie. Až náhle l'Ondýnská
k'Únference minUllého roku ukázala, že k dohode mezi
Francií a Nemeckem by mohlo dojíti i bez úcasti
AngEe a prímo i proti Anglii samé, jíž by se dobro
volná a vedomá reservovanost zmenila tak ve vnucené
vyrazení. A ani neústupnost Anglie v otázce ž'enev
ského pr'Útokolu a garancního paktu, na nemž se An
glie prímo úcastní a tím definitivne se zríká své drí
vejší orientace isolace, není projevem plne nezávislým.
protože jest urc'Ována ohledy na dominia a nutností
ji,ch požadavkum vyhoveti. A pouze s krajní liberál
ností ve výkladu pojmLI 9Y bylo lze hodnotiti pomer
Anglie a dominií jako ciSfte vnitropolitický. V tom
práve spocívá prícina nesnází Anglie, že tento pomer
nabývá cím dá:k tím více povahy mezistátní a nutí
Anglii, aby ústupky v t'Omto smeru vykupovala sou-·
držnost a jednotu Imperia.

Jest pak jen pri rozeno, že temže zákonum musí b),ti
podrízena i politika státu menších a slabších, a že se
jim nesmí chtíti vymknouti ani naše zahranicní poli
tika. Masarykovy pameti jasne ukazují, jak již vznik
našeho státu a uznání jeho eksistence bylo postupne
formulován'O, a jak k dosažení t'Ohoto dle muselo býti
využíváno dané situace a dle ní jak musely býti formu
lovány jednotlivé fáze 'našeho ~ahranicního odboje.
Stací jen vzpomenouti vývoje událostí v Rusku. kde
práva na samostatnou armádu bylo tak obtížne dosa
ženo a kde idea prevedení legií na bojište franc'Ouzské
byla tlakem udá:lostí zmenena v anabasi do Vladivo-
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toku se všemi jejími dusledky, jež nebyly pouze
rázuvojenského. A celý dosavadní vÝvoj našeho státu
vedcí o témže. Jest dokladem svrchované krátkozra
osti a nerozumnosti, mluví-li se o zaprodání a otro
tví západním velmocem. Žádné sebe nejvypjatejší sebe
edomí a žádn~T sebe eksponovanejší nacionalismus

nevyvrátí a neodciní fakt, že težište svetové situace
politickéjest práve na Západe a že rozhodnutí tam
ucinenábudou proste již sama sebou jediným urcova
telemdalšího vývoje celé Evropy. A nebylo-li na Zá
pade dosud jednoty v nazírání, a jestliže i tam do
cházeloke znacné nekdy neshode mezi názorem an
g11ck~'ma francouzsk~Tm, nezbývalo ostatním politi
tk~m cinitelLIm,než na tyto zmeny reagovati. pokud
Ovšempovažovali za nutné politicky se spoluúcastniti

nenechati se prekvapiti hotovými událostmi. Nabízí
me-lidnes Nemecku arbitrážní smlouvu a dochází-li
v Polsku'k jistému aspon sblížení s Ruskem. jsou to
pres zdánlivÝ vnejší rozpor dva projevy téže veci:
reakcena stanovisko Anglie ke garanciím na východ
ní hranici nemecké. Jde tu pouze o to, co jest v~,hod
nejší. Soud o Polsku nebudiž ješte pronrÍ.šen. Nejsou
. šte dány pro nej všechny predpoklady. O své orien
tacivšak mLlžemeríci asp011 tolik, že jest plne ve sho
de s tím, co jsme dos\1d zastávali, totiž s·e soucinností
se západními velmocemi. Ženevským protoko'lem jsme
sicechteli více. Jakmile však tento padl, zbývala je
diná cesta: zajistiti si spolurozhodování pri sjedná
vání náhradního garancního paktu a arbitrážní smlou
vou zabezpeciti v rámci garancního paktu co nejdoko
nalejisvou bezpecnost. Trvání na ženevském protokolu
a dovolávání se jeho zásad by snad byla úloha skve
lejší a parádnejší: politicky však - a to jediné zde
platí - znamenala by prohru.

Vedou-Ii tudíž N á r. L i sty a Ven k o v kam
pan proti naší zahranicní politice a oznacují-1:i rozli
šení paktu západního a východního jakož i dLlsledky
odtudpro nás plynoucí za porážku naší dosavadní po
litiky.jsou to útoky nemístné a škodlivé. Nechybíme,
prevedeme-li ~e \na vnitropolitickou fj)r,edvolební si
tuaci a shledáváme-Ii v nich pokus o vyrovnání úctu
cisteosobních. Jest trapno, že k nim mLlže vLlbec do
jíti, a dvojnásob, že k nim dochází práve nyní, kdy
ahranicní ministr má sjednati arhitrážní smlouvu a

jí na dosti možná dlolihou dobu urciti na~i me
zinárodní posici. Nikdo by zajisté nemohl požadovati
nekritickouloyalitu kabinetu vLlci zahranicnímu mini
trovi a jeho souhlas tam, kde by šlo o skutecné chyby

a poškozenízájmu státu. Test však príliš dobre známo,
kalikuražené a neukojené ješitnosti jest skryto za od
Rlitav)'mstanoviskem N á r. L i s t U. a jaké osobní
ambicese jím kryjí ve Ven k o ve. To již není spor
mezi politikou vnitrní a zahranicní, ani tu nejde
O udržení posice oné proti této, nýbrž jsou tu doku
mentoványnejprimitivnejší samolibost a sebezbožnení,
které nedovedou své pudy potlaciti ani tam, kde krajní
zdrženlivost a úzkostlivé dbání co nejrigorosnejšího
postupu jsou príkazem nejen politické prozíravo ti,
nýbrž i vlastního prospechu a zabezpecení. Zdá se, že
na 'cást koalice, která se staví do ostré oposice proti

zahranicnímu ministrovi, si dobre neuvedomuje, jaké
dusledkyby mohla privoditi zmena osob. Bylo by jí
desavováno vše, co jsme dosud v zahranicní politice
podnikali,a co znamená náš mezinárodní úspech. Je-li
to již nutno, ltze 'si takovélto experimenty dovoliti do
ma, kde jimi zpLlsobené škody se omezují na vyme-
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zený úsek státní administrativy, a kde poznání omylu
ve vetšine prípadu postací, aby mohly b~Ttivhodnejší
mi opatreními odcineny. 'esmí k nim však za žádných
oko'l:ností dojíti v politi,ce zahranicní, kde sice deset
let úspešné politické práce muže býti mezinárodním fo
rem kvitováno pouze jako' cosi zcela samozrejmého,
kde však soucasne jedin~T chybn~Tkrok se stává pecetí.
jíž se onen stát ani za dlouhou dobu nezbaví, byt na
príšte opet sveril rízení svých zahranicních OSUdLlsebe
lepším rukám a vybavil je 'co nejúplnejší podporou
všech vrstev státu. Zahrávati si s takovýmito pro
blémy, urcovati jich rešení hledisky ciste osobne zúže
nými a ciniti tak nad to ve chvíli, kdy celý poválecný
vývoj nalezl svuj krystalisacní bod, kolem nehož chce
aspOl1.s rdativne nejvetší pravdepodobností zabezpeciti
svou budoucnost prede všemi katastrofá'lními otresy
- takovéto pocínání jest nejen krajne nezodpovedné.
n)'brž svedcí soucasne o naprostém neuvedomení si
základních poucek zahranicní politiky již po její ciste
jen technické stránce.

A pokud jde o vec samu, lze dojíti jen k jedinému
záv,eru, jenž prímo a logicky vyplývá jak z rozboru
dnešní mezinárodne-politické situace, tak !Z úvahy

'O možnostech taktického postupu: a( by šel do Locar
na kterýkoliv z koalicních kandidátu a ctižádostivcLl.
musel by vždy pocítati se dvema základními fakty:
s tím, co jest Anglie v garancním paktu ochotna svým
podpisem zaruciti, a s tím. ceho na základe tohoto
podpisu mLlžeme dosíci. Iniciativa jest možná pouze
v detailech a v rámci všeobecn~Tch zásad z dosahu této
iniciativy vyjmutých. Velikášství a neschopnost správ
ného úsudku o, skutecném svém postavení není ne
bezpecné pouze v živote soukromém. Propadne-li mu
stát, jest stejne ohrožen. A zodpovednost za tento v~
voj jest o to vetší, cím vetší okruh postižených stát
representuje a cím menší jest možnost zjednati .ná
pravu. V každém prípade jest to však príliš velká cena,
než aby jí moh'ly býti honorovány ciste jen -osobní a
vecn~ nezduvodnené sympatie a antipatie.

Psychologie
Robe'rt Sa~tdek:

Grafologický rozbor rukopisu dra Beneše.
Tato staf je výiíatkem z knihy

Roberta Saudka »Vedecká grafologie«,
která vyjde v nejbližší dobe. V knize
je individuální rozbor rukopisu mnoha
význacných evropských mužu. Autor
zaslal nám rozbor rukopisu zahranic
ního ministra dra Beneše.

Materiá:l: sedm rádek, vynatých z návrhu k pred
nášce.

Mechanické predpoklady: E,lastické, špicaté pero.
hladký papír.

Tempo psaní: Rychlé (Štíhlé tvary, vpravo dopredu
spející tecky na i, prodloužené v prízvuky, prodlou
žené prícky na t, vyslovená pra vobežnost a »steno
grafické« zkratky na koncích.)

Urcení: Všecky rukopisy ceskoslovenského státníka
jeví pri rychlém prLlbehu psaní ke konci klesajicí
rádky.

Fysiologický popis písma.

Rozvrh písma: Zvlášt pregrantní delení rádek, Jas-
né delení slov. ,

Zdurazncní tlaku: Si'lné a pravidelné.
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Rozpetí: Individuální jednotka velikosti 1 mm. Ne
patrný stl1'pen menivosti v pomerech velikostí, ale sil
né zduraznování rozdílu velikosti mezi písmeny stred
ními a velk)'mi na jedné a malými na druhé strane.
J Jorní a spodní délky stejnomerne zdihaznovány.

Tesnost a šírka: Normální mezi hlavními tahy
mal)'ch písmen, širší mezi písmeny v slove.

Zjednodušení a zbohacení: Obojí, ale v mírných
mezích.

Zpusob vázání: Vetšinou guirlandy, místy hroty,
zcela ojedine'le arkády. Silný stupen menivosti.

Úhel písma: V základní strukture 70 stupnll; prece
však dosti kOlísavý, ale vetšinou s úchylkami nahoru.
V mal)'ch písmenech má casto až 120 stUPl1.l1a jen vel
mi zrídka méne než 70 stupnll.

Stupne menivosti: Nepatrná nebo prakticky žádná
menivost v usporádání rádek a slov, v zduraznení
tlaku, v pomerech velikostí, v šírce, zjednodušení a
zbohacení; naproti tomu však vetší stupen menivosti
ve zpusobu vázání a v úhlu písma.

Urcení trídy úrovne: 1. Rychlé a prirozené písmo?
Obojí v nejvyšší míre.

2. Rozvrh plochy? Nikterak sporivý, pokud se to
deje pro zretelnost písma, ale vyslovene sporivý po
stránce estetické. (Malý okraj nahore, dole, vpravo,
vlevo.)

3· Originalita tvaru? Je tu sice, ale neJeví se tolik
v tvarech, jako spíše ve Zpllsobu vázání, t. j. v k'Ombi
nacích, v nichž jsou prvky písma seskupeny a spojeny,
a ve velkém množství výrazov)'ch ožností, t. j. v bo
hatství tvar II písma pro tytéž so Ý ástky abecedy.

Resumé: Muž ducha velice zdatného, myslící vecne
(prirozený a rychlý prttbeh psaní), jevící sd1ppnost
ostrého, jasného úsudku a stále živ'Ou snahu po jas
ném seskupení myšlenkových komplexll (ostré delení
s'I'Ova rádek); 'rád zanedlbává estetický dojem svého
Zpllsobu vyjadrování, z nrimérního pudu po vecnosti
a zretelnosti (mal)' okraj papíru nahore, d'Ole, vpravo,
vl,evo) prehHží estetický dojem svého zpus'Obu vyjadro
vání. Jeho vysoká duševní ÚrOVel1.zrací se hlavne
v neobycejné schopn'Osti kombinování a seskupování.
Rozlicné tvary 'písma pro tatáž slova téže stránky
v témže rukopise, pri cemž jsou nápadny zvlášte sil
nc obmenované tvary v seskupení písmen VlICi celko
vému obrazu slov.

První psychologické hodnocení nálezu: Pri velké
duševní zdatnosti, neúmorné píli a velké vecnosti pre
ce jen steží najde cas k úplnému provedení všech
prací - proto stále spechá. Co si jen lze pomysliti,
vykonává všechno dllkladne a sám, s nejvetším úsi'J:íIn
a dusledne (ac je písmo velmi rychlé a prirozené,
zmenšují se malá písmena ke konci jen zrídka). Jen
tam, kde beží 'O provedení podrízeI].ých vecí, sp'Okojuje
se pouhým naznacením (»stenografi,cké« koncovky slov
jen tam, kde nemMe vzniknouti ani nejmenší pochyb
nost o smyslu textu, kdežto tam, kde slovo rozhoduje
o smyslu textu, stávají se d-okonce malá písmena ke
konci vetšími, v textu js-ou v takovém prípade i pod
trhávaná slova). Neobycejná silná vllle, která se ne
poddá a nedopreje si pohodlí (stálé, pravidelne silné
zduraznování tlaku). Je ve'lmi prístupný zmenám ná
lady, tyto zmeny však nezmenšují cinorodou sílu a
energii. (Meniv)' úhel písma, kolí ající však hlavne
nahoru, jen zrídka doltt.)

Kontr-ola a dokoncení prvního nálezu: Zjistili jsme
podle ostrého delení slov a rádek, podle místy zvetše-

n)'ch malých písmen (v dMežit)'ch slovech textu) a
podle místy podtrhávaný'ch sl'Ovsilnou primérní snahu
o jasný tvar výrazu a jasné clenení myšlenkových
komplexu; rekli jsme, že této snaze o strízlivost obe
tuje pisatel estetické tvary. Je-Ii tento pud opravdu
svrchovan)', vyskytají se tu nutne nejen mnohé, nýbrž
všecky znaky písma, podle nichž lze tento pud po
znati: Skutecne objeví se na dalších místech sympto
my, potvrzující prevládání techto vlastností charak
teru: v silném zdllraznení pomeru velikostí a pravidel
ném sesílení tlaku je dukaz, že pisatd citové vlivy ve
dome vylucuje. K tomu pristupuje ješte zdllraznení
Zpllsobu vázání: písmena v slove jsou vždy vázána,
nikdy však není staženo více slov v jedno. (Tak'Ové
stahování slov v anglosaském rukopise bylo zjevem
normálním, v rukopisech evropské pevniny by to však
porušovalo zretelnost.) Že citový život není napr'Osto
zakrslý a že tu je dokonce silná citová vnímavost, to
je zjevné ze stupne menivosti v úhlu písma. Avšak stá
lá kontrolující síla vúle nepri:>ouští mcnivosti úhlu
v menší, nýbrž naopak vždycky zpttsobuje zmenu v úhel
spíše vetší, což znamená sklon k výrazné strucnosti a
odpor proti zbytecné reci a okolkum.

Horní a spodní délky jsou zduraznovány stejno
merne. Vedle siln)'ch zájmll duševních je tu též silný
smysl praktický a je zjevna zvláštní telesná zdatnost.*)

Zjistili jsme, že písmo vzniklo rychle a prirozene,
že pisatel tedy psa'11rychlým tempem, aniž se zabýval
ohledy na estetický úcinek písma, aniž by byl své my
šlenky odvracel od obsahu písma k samému výkonu
psaní. Zjistili jsme velk)' pocet fysiologických znaktl
rychlého písma, musíme však vedle toho také zjistiti
''ClV1é1 znaky .opacné, ;totiž klesající irá'dky,(vždy ke
konci) a cetné 'opravy jednotlivých písmen. Kdyby
písmo pri tak rychlém a prirozeném prubehu melo
jak'Ocelek ráz techto klesajících rádek, soudili bychom
z toho nutne na odpor proti obsahu písma, jak tomu
bylo pri vo'lebním manifestu Stanleye Baldwina; zde
však vidíme klesání vetšinou na konci rádek. I v tomto
smeru lze pozorovati 'zajímavé podrízené symptomy.
Vedeme-li na ploše, omezené horním a dolním krajem
malých písmen, podle pravítka nekolik vodorovných
car ve vzdálenosti jednoho milimetru od sebe, vidíme,
že vedle všeobecného klesání na konci rádek, klesají též
casto jednotliv5. slova a že také jednotlivé rádky, na
pr. tretí, klesají v ,celém svém prtlbehu. Nutno se tedy
domnívati, že v pisateli hyl urcitý odpor proti to
muto speciálnímu v)'konu psaní; nebudeme dále vy
šetrovati vzniká-li tento odpor z obsahu rukopisu,
ci z rozmrzelosti nad ztrátou casu, potrebného k se
psání tohoto rukopisu. Vedle této zvláštní okolnosti
je tu ješte jedna okolnost,' duležitejší: že po kle nutí
slova zacíná n:lsledující slovo vždycky v)'še a že se tu
tedy jeví stále vzpružování po krátké depressi.

Dominanta rozporu, jež vyplývá z toho, že rycMé a
prirozené písmo na konci rádky a místy i v jednotli
vých slovech klesá. jeví se nám 'nyní témer plasticky.

epochybne zde 1)eží o vnitr'ní prekážku ~ pozorujeme
jednak stále bdelou kontrolou, aby se práce rychlostí
nestávala povrchní (takže se objevují krátké, prechod-

*) Francouzští grafologové by soudili ze stejnomerného zdi1
raznování horních i spo'dních délek na talent organisacní a
meli by v tomto prípade pravdu. My jsme od tohoto výkladu
upustili, protože by presahoval zásadne a presne omezený rámec
tNo knihy. Obvyklý výklad znacek je tu jako nevedecký vy
loucen - ostatne popsané znamení neplatí také pro všechny
prípady, zmínili jsme se o nem jen mimochodem.



Jaroslav Kríženecký:

Krise vývojové theorie.
Nedávný daytonský proces vzbudil opet jednou po

dlouhé dobe verejný zájem o nauku vývojovou, evolu
cionism, specielne o Darwinovu theorii. Celý t. zv.
\'Zde'loan)'svet sledoval s údivem a s rozhorcením, co
:oe mohlo v jednom ze státlJ moderní Ameriky státi:
že zákon a soud se míchaly do vedy rozhodujke, co se
smí a co se nesmí uciti a zejména že zakázaným uce
ním byla Darwinova theorie V)'vojová, theorie, která
dnes je »pr'ece již dávno« dokázána a vybojována.

Nechci se zde zabývati one ni stránkami veci, které
jsou ciste americké. Je to jednak velká moc nábožen
ského a etického sektárství, o které si snad v Evrope
nedovedeme ucinit ani správnou predstavu; jednak je
to celý teh lomoz a humbug, kterým proces byl do
provázen i vcetne int'erviewové mobilisace všech mož
ných amerických odborníku i neodborníkLJ (americké
novinárství!); a konecne i polovážný, a pološpásovný
zpLlsob, jakým se novinársky o veci debatovalo: i je
den velice vážný americký biolog na dotaz žurnalisty,
je-li theorie, že clovek se vyvinul z opice skutecne do
bzána ci ne, odpovedel, že theorie, že .cIovek se vyvi
nul z opice, presne vedecky vzato dokázána ske není,
ale že nyní je dokázáno, že clovek se mLlže vyvíjeti
zpet smerem k opicím a tento dukaz prý práve pro
vedl v Daytonu pan senátor Bryan svojí osobou.

za neomylného, k cemuž lidé vysokých duševních
schopnastí nutne tíhnou tím spíše, cím více kontrast
všedního okolí stále nutne nripomíná vlastní duševní
povýšenost. Druhý pramen deprese, obava, že mu lidé
neporozumí, stupnuje jeho již o sobe silnÝ pud k zre
telnosti až do virtuasity presného zpLtsobu výrazu, pri
cemž ovšem se dopouští zbytecností, že totiž neméne
dukladne zdLtradíuje samozr,ejmosti a všednosti, jako
veci nové a teprve jím formulované. (Nepredpojatý
pozorovatel, jenž by chtel z tohoto písma podle grafo
logické anal)"sy ciste psychologickou dedukcí vyvoditi
okolí, v nemž tento muž žije, soudil by nutne, že je
to okolí co do duchovnasti velmi težkopádné, a litoval
by muže, jehož tragika záleží v okolnosti, že príliš
vyniká nad své všední okolí, asi tak, jak'O kdyby, rek
neme, Einstein byl nucen uciti na obecné škole mate
matice.)

Duševní síla nebo, lépe !receno, individuální za
barvení této duševnosti záleží v siJném zdLlraznení lo
giky, tedy s y s tem a t i k y. Vidíme dLls1ednea krajne
vázané tahy, jichž originálnost nezáleží tolik v tva
rech, jako ve ZpLlsobu vázání a v menivé a stále poho
tové kombinacní schopnosti, která jednotlivé abecední
prvky váže ve slava. Vidíme dále, že pisatel disponuje
bez námahy rLtzn)'mi grafick)rmi obrazy pro táž slova
a vidíme v tom oduševnel)·, originální, až k virtuosite
stupnovaný kombinacní talent, jenž z daných pojmLt
dovede tvoriti stále nové tvarové hodnaty. Pridáme-Ii
k tomu okolnost, že toto nadání je sdruženo s výraz
ným clenením a seskupováním pojmu, a že rozvrh pla
chy svedcí o tom, že pisatel n~precenuje vlastních sil
k pomeru k danému úkolu, mLlžeme s urcitostí oceká
vati v tomto smeru originálne-tvLlrcí výkony .

Plítom n os t

é. premýšlivé »c1epresse«), rychlá práce je prerušo
'na sebekontrolou, jsou tu 'Opetné zk'Oušky a nekdy

. preskupenídosavadních komplexu myšlenek; a jinak
idímev pisateli (snad nevedomý) pocit bázne, ac se
evyjáclrildosti zretelne a jasne a že nebude správne
chopen.
Xež se rozhodneme konecne pro pos'lední diagnosu,
trebujeme prirozene dalšÍrch dukazLl. Je treba mimo

"ádnesiln)'ch symptomLl, jež by pripustily domnenku,
ze clovekjevící tak neobycejnou ráznost, energii a ra
ost z práce, podléhá stálému, trebaž.e nevedomému

\Ii\'u bázne, jež b'y tuto energii jen seslabovaly. P'Ocit
trachu pred nedorozumením muže se v duši ener

gickéhocloveka, kde je potlacován, vybíti jako reakce
jen v pudu k prílišné zretelnosti a prílišné v)rraznosti
a sices takovým napetím sil, že, se všechen v nitru hlo
dající pocit strachu znicí pri tom nejvypjatejším vý
konemzvláštní jasnosti. Pozorujeme-li písmo s tohoto
tanoviska, Isesi'hlje se náš dojem nejen podtržením

slova»praksi« (naproti tomu je jinde podtrženo slovo
opacnéhovýznamu. »theorii«), což by jen odpovídalo
uduk pochopitelné jasnosti, nýbrž hlavne podtržením
houslov »f;c«, jež jsou mluvnicky podtržena zbytec

nca znamenají v grafickém fixování prestrelek. Naše
dOlrncnkase však sesiluje ješte víc opravami písmen
v rukopise, urceném k "lastní potrebe (1), pro pred
núšku.Všimneme si slova »hlasatdi«, v nemž se pí
smenoft sl<1ác1:lze dvou oddelen)'ch tahLJ, z ni,chž tah,
zúležejícív smyckové ozdobe, byl dodatecne pridán
k hlavnímu kmeni, nebo písmene I? ve slove »poli
lirké«, kde byla táž smycková 'Ozdoba dodatecne pri
p'úna (což je zrejmé z rLlwého zharvení inkoustu),
nehopísmene l ve slove »dlužno«, jež je napsáno po
.dollne,a j. Všechna tato písmena byla by bez techto
prídavkLlpráve tak zretelná; k 'Opravám tohoto druhu
v rukopise urceném jen pro vlastní potrebu patrí sku
tecne stále bdelý pud k pres prílišné zretelnosti, pud,
kter~'se pisateli stal nutne »druhou prirozeností«.

Opravy písmen nás vedou k šetrení, nevyskytají-li
e \' písmu souradné znaky téhož komplexu. (Jako nás

v písmu Ramseye Mac Donalda teckování písmen pri
vedlona' stopu teckování samostatného.) Není tu ani
jedinéhoz ostatních symptomú téhož komplexu. l~ádky
nekolísají. nikde není teckování, nikde nejsou zjevny
vpis(wanéa zbohacující prvky a nikde tvary arkádo
vité.Tato naše kontrola potvrzuje tedy správnost do
savadní diagnosy; nyní 'mlJžeme prikrociti k souhrn
nému obrazu charakteru.

Resumé: Muž vysoké inteligence, jasného ducha,
neobycejnéráznosti, neúnavné píle a silné telesné zdat
nosti; jakákoli pósa je mu cizí, má jen strízlive vecné
zájmy a je ovládán vysloven)rm idealismem (viz vše
ohecnou centrifugálnost a zpusob umístování diakri
lick)Th znamének). Proti tomuto silnému popudu se
taví jiné prekážky. Jeví se velmi cast)'mi, ale jen vel-

mi krátkými »depressemi«, jež lze odvoditi ze dvou
psychických prícin. Je to predne skepse, zroz'ená ze
silného kritického založení povahy pisatelovy, namí
Tenáproti vlastní osobnosti a proti vlastním poznat
kl1111; za druhé je to pocit obavy, že se dosti jasne ne
vyjádril a že je proto špatne chápán.

Obe tyto prekážky prekonává nejlepší složkou svého
individuálního nadání, takže stupnují hodnatu jeho
práce, aniž oslabují jeho energie. První z obou pra
menu deprese, skepse, jež ho prepadá uprostred rych
lé, "ccné práce, chrání ho pred tím, aby se považoval

Veda a
,

prace
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Ale jde o vlastní jádro veCl, o to, že byl vubec
možný takovýto tah proti nauce o vývoji, proti evolu
cionismu, o kterém se »p r e c e« všichni vzdelaní lidé
domnívali, že je již dokázán a že je tedy již mimo
diskusi. Toto jádro veci není totiž jen americké, nýbrž
svetové. V Evropc, pravda, by onen zákon proti
Darwinove theorii a celý proces nebyl asi možný. Ale
nejde o t,ento konecný vne j ~ í pro jev, ale o spod-
ní proud, o myšlenkovou situaci, I<:terá k tomu všemu
vedla - a ta není jen v Americe, ail'epo celém svete.
Americké pomery ovšem umožnily poslední akt, umož
nily ci zpusobily zákon i proces: ale vlastní prícina
je hlubší - a ta je pravým viníkem; stejne jako ve
válce není vinen ten, kdo válku vypoví, ale ten, kdo
ji uciní nezbytnou.

Vlastní prícinou je práve to, že t. zv. vzdelaný svet
se domnívá, že Darwinova theorie a celý evolucio
nism (myslím zde evolucionism biologick5r, nauku
o vývoji rostlin a zvírat, na níž 'se vztahuje Darwi
nova theorie) jsou již »tak dokázané«, že jsou již
mimo možnou diskusi. Tento názor znamená I h o
s t e j n o s t verejnosti k Darwinove theorii a tato
znamená, že darwinism jest již mrtev, znamená »k o
ne c dar w i n i s m u« a tím i konec evo'liucionismu,

protože evolutionism byl v poslední dobe represen
tován prevážnou merou práve jen danvinismem reSJ2.
darwinism privedl evolucionism k vítezství.

Nesmíme se ovšem na darwinism nebo evolucio
nism (prosím ctenáre, aby dovolil, abych zatím mohl
slov darwinism a evolucionism používati promíšene.
protože práve v tom smyslu, o jakém chci zde mluviti
o evolucionismu a darwinismu, jsou tyto dva pojmy
totožné - proto, že evolucionism žil a zvítezil darwÍ
nismem: a zde mi nejde o obsah ucení. ale o jeho ži
vot a vítezství a ovšem i jeho 'smrt) dívati po jejich
obsahu. Jemám zde na mysli o b s a h theorie Dar
winovy nebo obsah myšlenky evolucionistické, nýbrž
jde mi o to, že darwinovský evolucionism nebo krat
ceji darwinism byl mocné myš,lenkové hnutí. které
v druhé polovine minulého století zachvátilo svet a vy
cházejíc z biologie. proniklo a zabralo živelne nejen
témer všechny vedy, ale i filosofii a umení, ethiku
i politiku. Byl to proud nejen myšlenek, ale cel é h o
z p U s o bum y š len í, nazírání z urcité stránky.

Bylo to hnutí a nejen ucení. A toto myšlenkové
hnutí jest mrtvo; zašlo; hladina s'c uklidnila, evrop
ské myšlení a s ním i, americké není již zachváceno
darwinismem. Nejde o to. že Danvin ucil, že clovek
e vyvinul z opice, že druhy se vyvíjejí a mení priro

zen5'm výberem, že v prírode je boj o život atd., nýbrž
o to, že tato theorie lidi vzrušila. že ji prijali jako po
znání nové živelné pravdy, že se bili pro ni nebo proti
ní a že podle ní chteli meniti hodnoty a nove zari
zovat svl'tj život. A pravím-li, že darwinism již zašel,
neríkám tím, že se ukázalo, že jeho theorie není správ
ná. ale že toto myšlenkové hnutí se uklidnilo, že Dar
winova theorie a myšlenka evolucionismu již nikoho
nevzrušuje ani pro, ani proti, že nikdo necítí potrebu
postaviti se pro ni nebo proti ní - zkrátka, že danvi
nism již nezajímá, že již než i jev lidských myslích.

Když v tomto smyslu psal u nás pred lety o »konci
darwinismu« RádI ve svjÍ1ch »Dejinách vývojových
theorií«, mnozí se na ncho zlobili; dnes snad již po
rozumeli. Prijímám úplne tehdejší Rádluv názor.
Snad ješte lépe z toho, co jsem napsal, vysvitne to,

oc mi jde, ze slov, kterými Rádi odpovedel tehdá sv)'rn
kritikllm. Budiž mi dovoleno, abych je citoval.

"V dnešní vede ~ napsal RádI - se theorie a myšlenky

chápou pouze log i c k y, t. j. rozeznávají se správné a
nesprávné pravdepodobné úsudky. Proto cítáme, že badáním
se nekteré názory Dan\'inovy vyvrátily, že jest treba od
nich vývojovou nauku ocistiti a že odstraníme-li z ní, co

zbylo pochybného, zClstane pravda nebo pravdepodobnost.
Jenže definice, logická pravda, správnost ani nežila ani
nežije; byli a jsou jen lidé urcitého jednání. Jako historik
církevní nesmí ríci, že upalování kacírt':!, špatní papežové a
vltbec všechny události církevní, kterých dnes neschvalu

jeme, nepatrí k vlastnostem církve, že "neplatí«, j<lko nt;smí
videt podstatu církve v nejaké apriorní definici, kterou

uzná za správnou, nýbrž bude do církve pocítati papeže
hodné a nehodné, vedu církevní, kláštery atd., a v techto
a jiných skutecných událostech bude studovati církev, tak,

myslím, jest nutno i v biologii posuzovati darwinovství:
i Darwín i Haeckel, rodokmeny a útoky na církev, darwi
novství v sociální demokracii atd. atd., to vše a mnoho
jiného co se v historii vedy XIX. století projevilo, to
jest darwinism. Darwinism byl a jest neco, vec, jednání
lidí, a to jest zrovna tak jako kámen jest. Toto jsoucí

a byvší darwinovství jsem popisoval tak, jako popisuji
krajinu: tuto jest vrch, tam údolí, tuto svetlo, tam stín.
Lícil jsem vccné rozdíly mezi naukami a popisoval jsem

Darwina, Hacckla, \Veismanna, lícil jsem bourení prvních
a dnešní myšlení; pri tom jsem také tu prímo, tam ne
prímo naznacoval, co mám za správné, pomáhaje si tak,
abych v ctenári vzbudil plnejší obraz toho, co darwinism
jest. Nebol' správnost a, uesprávnost jest jenom jednou
z vlastností vecí a není jejich jádrem.

Nerozeznával jsem vývojových theorií podle toho, verí-Ii
v prirozený v)'ber ci zavrhují-li jej, verí-li v dedicnost na

bytých vlastností ci vrozených, v promcnlivost plynulou
ci pretrženou. ponevadž toto rozeznávání jest umelé, ab
straktní, pouze logické; nelze z darwinim1U vytrhnouti

nauku o prirozeném výberu a ostatku dáti dále žíti, protože
historie ukazuje, že tato nauka jest s darwinismem orga
nicky spojená. Neabstraktní pravdy, nybrž konkrétní lidé,

cemu verí a jak verí, zpusob, jakým se pod dojmem své
víry dívají na svet, to bylo predmetem mého vYPravování.
»V)'vojová theorie« výberu, darwinism a jak se jinak ríká,

to jsou jen slova, flatus vocis; co jedine žije, jest cino
rodii víra lidí. Vždyt se ješte verí ve vývoj, namítají.
Pravda, verí, ale jak! Haeckel, Huxley, Darwin to byla
víra - kde jest dnes tak~ý darwinista?«

Práve o to jde, že dnes takov5'ch darwinistl't již není
a proto darwinism dnes více nežije. V Daytonu se
také nebojovalo proti darwJnismu, ale proti Darwi
nove theorii ci snad jen proti malé její cásti, proti na
uce o vzniku cloveka z opice. Co plyne ze zániku dar
winismu pro uplatnení se Darwinovy theorie?

Všimneme si. proc se ve vzdelaném svete bourili
proti Daytonskému procesu a rozsudku. Ne proto, že
by zde bylo potíráno Darwinovo ucení, že by se zde
dokazovalo a lidstvu vnucovalo ucení o stvorení sveta,
o stálosti a nezmenitelnosti druhtl u zvírat a rostlin a
že by se popíral v~'voj vubec, ale protože se tak dálo
soudne a žalobou, že svetská administrativní moc mela
zasahovati do vedy; bourila se ve j mé n u s v o
b o d y ved y, ne a I e ve j m é n u e vol u c i o
n i s ID u. Neríkám tím, že by tento boj o svobodu
vedy byl chybný a nebo že by mel býti pri celé afére
necím podradným. Ale o to jde, že vzdelaný svet se
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cítil dotcen ne ve svém presvedcení o evoluci, ale
pouzeve svém zájmu o sv,ubodu vedy. Debatovalo se
sice i o obsahu Darwinovy theorie; odborníci byli ti
skemzpovídáni o tom, je-li Darwinova theorie správ
ná ci nikoli, Ale to vše bylo jaksi vedlejší; jen jakoby
dodatecnépoznámky ke sporu. Ve sporu samém však
'10 jen o uhájení svobody vedy. Také obžalobe nešlo
o to, vyvrátiti šírení nauky vedecky ,chybné, ale nauky
pohoršující náboženský cit a urážející prý clovekovo
lidství; nauka Darwinova jest nesprávná pak proto,
že se prící tomuto náboženskému a mravnímu zájmu.
Ješte v této žalobe samé nejspíš·e ožil starý darwi
nism, ovšem jen ve svých odpórcích, kterí již tehdá
se bránili evolucionismu, aby uchránili své staré ideo
logickékonstrukce (at již odborne vedecké nebo ethi
cké a nebo náboženské). Pro Darwinovu theorii ne
byli však lidé pro její o b s a h, ale pro její for m á I
n í právo ve jménu svobody vedy. O tom, že Danvi
nova theorie jest správná, není »prece« treba diskuto
lati, reklo se, to se rozumí samo sebou - však do
klady o tom jsou uloženy v knihách; neco sice bylo
opraveno, doplneno, al·e jádro Darwinovy nauky a tím
i celý evol.ucionism platí, jsou správné, dokázané,
jsou zajišten)/m poznatkem vedy.

A ,o to jde: že dnes se svet dívá na evolucionism
jako na neco dokázaného, jako na neco vyrízeného,
co jest již naším majetkem vedeckým a oc netreba se
již starat. Svet se také prestal o V)'vojovou theorii sta
rati a odkázal ji úplne do ,opatrování Yede, která ji
melazaraditi mezi nesporné své vymoženosti.

Tím vývojová theorie prestala žíti a tím byl také
umožnen daytonský proces. E vol u c i o n i s m p r e
stal býti myšlenkov)'m hnutím a stal
se ucením, odbornou naukou; byl vrácen
vede,byl vrácen biologii, z které vzešel.

Jest to konecne prirozený proces. Nová myšlenka,
posunující duchovní vývoj lidstva o notn)/ kus ku
predu, zrevolucionisovala verejný zájem do mocného
hnutí. Bylo ji treba vybojovati. Dosažení dle (vše
obecnéuznání myšlenky) a prirozené její vyžití z ak
tuality novosti privodilo spolecne ztrátu verejného záj
mu. Na tomto procesu samo o sobe není nic zvláštní
ho. Co však jest duležité, je to, že návrat evolucní my
šlenkyz verejnosti do vedy neznamenal pro tuto my
'lenku osvežení a nacerpání nov)'Ch sil, '11)'brž práve
naopak - sit venia verbo - odtuCJlovací kóru. Za
celouonu dobu, co darwinism ze své revolucní cesty
svetem se vrátil do vedy, nedala mu tato veda niceho,
cím by mohl proh'loubit svoji myšlenkovou sílu a obo
hatit svoji výzbroj. Evolucionism byl totiž ponechán
ve vede do dne&ního dne bez výživy »vodou živou« 
zustal zde jako suché ucení sestavené do rady thesí se
starou dukazovou aparaturou, ponechán sám sobe a
jako nezbytná soucást vedecko-spolecenské konvence a
povinnosti byl prijímán z knihy do knihy, z ucebnice
do ucebnice, zatím co vlastní tep srdce vedy a vedcu
šel již podle z,cela jiného taktu. Zájem, totiž oprav
dov)',živý zájem biologie nemel již pro darwinism ni
ceho,co by mu dal. A tak se staU'O,že když daytonský
proces vyburcoval evolucionism opet k verejnému vy
stoupení, nemohl tento než sotva se postaviti na své
staré nohy a ukázati se v ošumelém ústroji. Veda
sama pak nevedela vllbec, cím by mu prispela na po
moc - leda tím, že uznávajíc sice mlcky, že starík již
se 'nehodí do dnešní spolecnosti, chránila jej vóci ne
slušnému chování a výpadum tech, kterí ve své roz-
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šafné krátkozraké omezenosti videli ve staríkovi Jen
starého revolucionáre.

V tom práve je krise V)'vojové theorie.

v
Zivot a instituce

Prof. Dr. Ant. Trýb:

Sexuální výchova a nákazy pohlavní.
Mnoho lidí setrvává dnes v jistém odporu proti vý

chovnému zasahování do pohlavní isféry detí. Usuzují
logioky, že lidstvo, až potud nijak zvlášte nepouco
váno, neutrpelo žádn)'ch velikých škod tímto nedostat
kem vý,chovy" Míní, že je lépe šetrným mlcením pres
tyto veci prejíti. Jsem rozhodne názoru, že je v tom
více pravdy než v názorech ukvapených reformátoru,
kterí, si predstavují, ž·e v neb)lika hodinách pohlav
ního poucení vykonati lze zázrak -rrápravy v sexuál
ním živote detí. Než tak, to je veru lépe, nechati vše
pri starém.

icméne j,e tu horší nebezpecí než onanie, kde težko
bJ'chom mohli za svoje mlcení vzíti odpovednost: to
jsou po h Ia v n í c hor o b y. Me i r o w s k ý na
vozuje, že asi 20%i žákll vyšší'ch tríd škol stredních
stýká se s prostitutkami. Podle odhadu vídd'í:ských
profesorli 60 až 700/CIvídenských gymnasistu st)Tká se
pohlavne s prostitutkami. St e r n tvrdí, že v Diissel
dorfu samotném je aspot1 500 pohlavne nemocných,
kterí jsou mladší 18 let, a upozornuje, že prostitutky
15- až 16leté nejsou dnes. vZ.ácností. Podle našich zku
šeností ovšem vetšinou návodem matek. T,ento fakt
sám mluví, jak se nutno mnohdy dívati na »sexuální
v)'Chovu v rodine«, a musí býti slyšen na prospech
tech, kdo se domáhají zasahování státu do v)'chovy.
Hec h t zjistil statisticky, že skoro 8%, hochll praž
sk)'ch a pres 8%1 studentu venkovských mest Cech
z celkového poctu bylo už na stredních školách pohlav
ne nakaženo! Srovnává toto císlo se statistikou del
nick)'ch nemocensk)"ch pokladen a zjištuje, že zde
sotva dve a pul procenta clenu je pohlavne nemocných.
Stará armáda rakouská mela prllmerne jen asi pet
procent veneriku.

Máme tudíž za úkol naznaciti smer sexuální v)'
chovy, jejíž cíl je ostre vyhranen: uchrániti mládež
od nákaz pohlavních. Z:lsady, od nichž tu mllžeme vy
,cházeti, jsou nekolikeré. Predevším je to s n a h a o d
d .á Ii t i 'S e x u ál n í sty k nad o b u com o ž
no ne jde ,1š í. Pak je to úsilí o d str a nit i ne b o
pot 1a cit i prí než i t o s t s vodu. A konecne je
tu m o ž n o s t p o s k y t n o u t i o s o b n í o c h r a
n u i 1\ d i-v i d u u, u nehož pripouštíme možnost nebo
dokonce nutnost sexuálního styku. \Tec celkem trapná,
ke které ml1žeme sáhnouti snad výjimecne, jsouoe si
vedomi, že tím deláme kríž nad etikou - kdy nemá
me na vybranou než bud ochranný prostredek nebo
vydání v šanc nákaze.

K prvnímu bodu netreba mnoho pripojovati. Pri
stupuje toliko bezpodmínecná nutnost zákroku. A ten
musí provésti v prípade neúcasti rodicll škola. Beží
jen o to, jak. Všechno, co bylo receno o nenáhlém
opatrném odhalov:l11í zásad plození v rodine, musí se
prenésti na školu, Co platí pro výchovu v rodine, platí
i pro výchovu obecn)'ch škol. Bedlive pozorovati, opa
trne vnikati v duši detskou i její zájmy a tím laska-
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vostí se jí zmocniti. Nedomnívati se, že vše je ztra
ceno, zjistíme-li onanii; takovému díteti nutno veno
vati i oddelene od ostatních péci a srdecnou domluvu.
Inteligentní ucitel, vycházející z techto zásadních
predpokladu a mající chut a vLJ1ik takové práci, ne
bude jednati podle presne predepsan)'ch fermam\ bude
individualisovati, musí individualisovati, a dosáhne
jiste pekného úspechu.

Další nutností úspešného podnikání ve výchove
sexuální detí je zlepšení prostredí, v nemž žijí, odstra
není nebo aspon odsunutí mimo dosah obvodu det
ského života pohoršliv)'Ch lidí a jejich skutkll. V celku
možno ríci, ž,e prevážnou vetšinou jsou to p01)1ery ži
votní v mestech, které volají po náprave v tom smeru.
Život detí venkovských je daleko prostší a šetrnejší
pro jejich nervový systém, ony už zpravidla z techto
dllvodll i pozdeji pohlavne uzrávají než deti mestské.
Stálý styk S prírodou, prirozenejší zpllsob života vy
bavují deti povahou klidnou, méne nervosní než deti

~ské. K' tomu pristupuje rychlejší tempo života
mestSkého, které v generacích už oslabilo organismus
a uzpllsobilo nervov)' systém dosti neblaze. A pak mo
rální úroven. Vzpomenme jen zmínených prípadll ma
tek, které poucují vlastní sotva dospelé dcery tím, že
je samy nabádají a nabízejí k prostituci. Znám prípad,
kdy hoch obecné školy uzml1'l doma peníze, pozval dva
spolužáky, najal pokoj v hotelu a prostitutku, aby za
ucoval kamarády. Když vec propukla a ucitel zakro
cil, prohlásila matka dotycného hocha, ž,e po tom, co
delá její chlapec mimo školu, uciteli nic není.

Verejný život ve špatném smeru pllsobí na dorllsta
jící deti hlavne trojí formou. Je to 1i t e r a t u r a.
pro s t i t u c e a a I k o hol. Jsem dalek úzkoprsé
nedlltklivosti a jsem rozhodne prítelem svobody tisku.
Díla opravdu umelecká, pokud se obírají motivy vzru
šujícími 'Sexus, mela by býti dostupna toliko dospelým
lidem, ale pred detmi necht jsou strežena stejne jako
jedovaté léky. Domnívá-li se nekdo, že je tento názor
nepokrokový, nemá ani tušení, jak kniha nebo jiná
tiskovina nevhodného obsahu mMe zpustošiti duši dí
tete. Nedovolujeme prec našim detem kouriti ani píti
lihovin - proc nejsme opatrnejšími ve výberu jejich
cetby! Sjednocujme se ve snaze oddáliti propuknutí
pohlavní cinnosti detí do nejaký·ch dvaceti let, pak
Qvšem musíme z jejich života odstraniti všechno, co
pracuje prímo proti této snaze.

Pro s t i t u c e. Mám-li v krátkosti se zmíniti
o tomto trapném pojmu, zajímá nás dvojím smerem.
Predevším vznik prostitutky a pak její nebezpecí pro
okolí. Rada lidí dívá 'se na prostitutky jako na ubohé
deti sociální bídy. Mají mnoho pravdy, ovšem nemusí
to býti a není to vždy jen bída hmotná, daleko casteji
je to bída mravní. St. Ha 11 studoval vlivy disponu
jící k prostituci a zjistil císelne, že nejvíce dívek k pro
stituci privádí mravní zchátralost dospelých, mravní
nízkost nebo ztráta rodicll, pak svedení devcete a po
nechání jejímu osudu, pak požívacnost a lenost a ko
necne nouze a potreba obživiti rodinu, k cemuž mladá
devcata bývají ponejvíce nucena rodici neb vykoristo
vateli, kdežto. matky vdovy rozhodují se k tomu SPOH
tánne. Co ·se veku týká, tvrdí Ha 11, že nejvetší pro
cento pripadá na rok dvacátý a pak postupne 18, 22,
15,24·

Pud sám má pri odhodlání k prostituci roli neval
nou. Ženy stižené premírou dychtivosti erotické mají
zrídka sklon této svojí vášne využíti obchoclne.

Ohromná vetšina prostitutek, hlavne mladších, lákána
jest volností a neukázneností života, nezávislostí a
lehkým výdelkem, takž,e s k Ion k t u 1á c tví a n e
p o rád n o s t i a h I a vne 1e n o s t j s o u z á
k 1a dní mim o t i v y pro s t i t u c e a vše h o,
co s ní souvisí (kuplír'Ství, pasáctví).
Tyto sklony jsou mnohdy stejne vštípeny jako tulá
ctví, zlodejství nebo i zlocinnost, takže je težko v in
dividuu jim už oddaném je vykoreniti. To jsou prosti
tutky rozené. Menší cást prostitutek myslí a uvažuje
o svém stavu a považuje jej za prechodnou fázi života,
kterou by se dobrala zase rádnejšího zpllsobu života.
Tyto lze úceln)/m a vhodným zpllsobem zachrániti,
ony sotva. Proto náprava v problému prostituce vyža
duje odborného studia psychologického, pronikajícího
v duši pres všechny 'lži a predstírání, jimiž vetšina
prostitutek virtuosne s'e dovede obklopovati. Prosti
tutky rozené možno považovati velmi casto za neuro
ticky více méne úchylné a nutno je zvláštním zpt'iso
bem opatriti, jednak aby spolecnosti lidské staly se
neškodn}'mi, jednak aby samy sVllj život pokud mož
no snesitelne a úcinne trávi'ly. Velká cást jich je zrej
me zralá pro internování v ústavech, kde by moudrou
a lidskou správou život jejich byl ušlechtileji usmer
nen. Takové ústavy chybí nám bohužel' úplne. Pro f y
lakticky pracovati proti prostituci
nutno, je to nejúcinnejší zpúsob zasažení v tento pro
blém.

Zákaz prostitllce zákonem je prostr,edek bezúcelný,
nesdeduje-li v zápetí trest. Vždyt zákaz krádeže také
neodstraní krádež samu, a povážíme-li, že povaha pro
stituce je daleko príhodnejší pro prestoupení takového
zákazu než porušení vlastnictví, nebudeme se tím ani
mnoho zab)'vati. Boje a spory o vetší próspešnost re
glementace nebo abolice rozhodnuty jsou u nás formou
rušící reglementaci a hovející abolici jen od prípadu
k prípadu. V praxi abolice provádena není. Se stano
viska mravního je prirozene reglementacní systém za
vržení hoden. Povážíme-Ii ovšem, že prostituce zde
jest, a že s ní musíme pocítati, je nám nekontrolovaná
prostituce poulicní nejhorší formou, jakou jen mLJ
že.me míti. Sotva koho napadne dnes navrhovati
znovu zavésti systém bordelový, ale jistá prísnejší
úprava pomerLI bude nutná. Bud musíme prostitutky
z uli·c. odstraniti, nebo musíme klidne ríci, že to ne
mlJžeme a musíme je vzíti pod nejprísnejší dozor.
Dohled na lécení, nucená profylaxe a pod. - zkrátka
jistou formu moderní reglementace zla, jež tu jest.
Pripustiti znovu prostituci j a k o ž i v n o s t v našich
pomerech a zvyklostech nelze. Bylo by nutno do znac
né míry ji idealisovati, jak tomu bylo ve starém Recku
nebo dosud i tu a tam v Oriente. To však naší povaze
a názorluTI nehoví, tudíž je to neuskutecnitelné. R,e
Illeslná prostituce, sama sobe ponechaná, je škodlivá
\ íce než drobná krádež, musíme proto i ji stíhati. Ne
hude-Ii živností státem konceso\'anou a vykoristova
nou »pasáky«, bude se k ní uchylovati stále méne
devcat. Nelze pripustiti dogma. že chudé devce musí
se prostituovati, nedovolujeme-Ii krásti.

l)rostituce dnešní je nesporne velikým nebezpecím
ve smyslu infekcního zrídla venetjck)'ch chorob, My
slím, že neveliké procento poulicnkh devcat je zdrá
vo, veliká vetšina má kapavku a znacná cást, snad do
hre polovina, má syfilis. "Tím, že jsou skoro bez do
hledu, unikají i lécení, leda že by je nekdo udal, nebo
že by náhodou na policii byla choroba zjištcl11.
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Za jediný, radikální prostredek výchovy, který by
mel úspech, že by zabránil zkáze, resp. už zabránil
vystaviti se nebezpecí nákazy, je ZT)LISobvýchovy obec
né, pokud se to týká pojmu pO.žitku vubec. Ideálem
cloveka dneška je, aby neco v živote užiL Zpusoh
onoho »neco užití« je po vetšine velmi ubohý. Mnoho
lidí víc nebo méne skryte mírí k ideá:lu lenosti a penez.
Dlouhou chvílí pak z lenosti plynoucí krátí si zpuso~
bem vetšinou takovým, že z neho zas,e rada jiných po
valecu a povalecek žije. V techto vrstvách, kde není
lásky a šlechetnosti, kde je toliko sexuální nerest a
podvod nebo vydírání v nejruznejších formách, jsou
líhne nákaz pohlavních. Nedovedeme-li svoje deti vésti
tak, aby v takové spolecnosti nenacházely zálibu nebo
dokonce cíl a ideál svých prání, pak j,e marno všechno
mluvení', psaní a poucování. Hoch, který se jednou
pustí do styku s prostitucí, at už poulicní, barovou
nebo jinou, neujde nákaze, o tom mužeme b~,ti pre
svedceni. Stejne jako lež, strašení a pretvárka mají
bS,tiz výchovy vymýceny, má citovost a ušlechtilost
býti podporována. Není vhodnejší doby k tomu než
p'ráve puberta, kdy snivost, idealismus a dychtivost po
ušlechtilém a krásném je veliká. Varujme se všeho cy
nismu, veškeré príliš prosaické skepse. 'Pravda má
dve stránky: krásnou i bolestnou - snažme se ukazo
vati jen onu krásnou. Musíme-li, jako práve v pro
blému venerický,ch chorob, upozornovati na stíny a bo
lesti života, neopomenme zárovei'í pozdvihnoúti jeho
krásy, které každý muže v každém prostredí vykou
zliti z vla'stního nitra. V tom práve spocívá umení
života.

Ze velmi prospešné bych považoval, kdyby v jed
nom z posledních dvou rocníku stredních a meštan
ských škol zarazena byla aspon na celý semestr nauka
o živote cloveka, obsahují.cí projevy telesné i duševní,
vztah jedince k spolecnosti, spojující fysioJogii a etiku.
Byla by to daleko užitecnejší hodina než theoretická
logika nebo theoretická psychologie, z nichž ostatne
životní pravdy a poznatky v rámci navrž,ené discipliny
by se mohly uplatniti. Bud budeme tak zvanou po
hlavní vS'chovu dále tak fušersky odbývati, jako se
to deje až dosud, anebo si prejeme vážne radikální
nápravy. Pak musíme tuto otázku považovati za stejne
vážnou, jako jiné druhy zdravotni'ctví. Požaduje-li
se dnes zvláštní znalost fysikátních lékarLI v obo~u
stavební, potravinové a jiné hygieny, proc bychom ne
mohli vytvoriti typ lékare pedagoga? Nutnost a po
treba toho je stále pronikavejší. To by znacilo sku
tecný pokrok, metody dnešní, zvlášte popularisacní ve
stylu amerikanismu, jsou príliš povrchní a slovanské
duši príliš cizí.

N a š i z á s a d o u jej i ste pre n é s t i m I á
dí pokud možno hez vážných škod
pre sne be z pec n o u hra nic i let po h Ia v
n í h o u Zrán í, to jest oddáliti co nejvíce dobu,
kdy 'sexuální ukojení stane se zvykem. Mimoto musí
me se snažiti upraviti díte výchovou tak, aby forma
budoucího sexuálního života byla po stránce etické
i zdravotní kulturnímu vývoji lidstva co nejprimere
nejší. Stejne jako sexuální materialismus zastre svými
stíny mnoho ušlechtilých snah a projevu cloveka 
tak na druhé strane ideálnejší pojetí muže býti mo
hutným zdrojemcinll krásných a ušlechtilých. N e n í
tedy úcelem naší prá,ce vy,chovávati
Ii d i bez po h Ia v n í, chceme jen propukající pu
dové nutnosti usmerniti tak, jak toho kultura ducha
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i zdraví tela vyžaduje. Pohlavní styk není cílem ži
vota - jako není zlocinem. Vzpomeiíme slov Nietz
scheových: je nutno naše pudy promeniti v práci 
to jest využíti vhodne mohutné jejich hybné síly, tak
jako využíváme proudu reky a jiných prírodních sil
v mechanice.

Ke konci nekolik slovo koedukaci, spolecné vý'chove
školské hochLl a devcat. Anglictí pedagogové mají
ve:lmi dobré zkušenosti. Zjistili, že hoši i dívky jsou
pri spolecné vý,chove mravnejší a pilnejší, že využívají
svých nejlepších vlastností, kterými se práve odlišují
pohlavne (u hochu rys rytírskosti, hrdosti, u devcat'
peclivost, úpravnost a nežnost). Zároven však doporu
cována je koedukace toliko detí pr'ed pubertou, to jest
do 14 roku. Potom je lépe vychovávati dívky odde
lene, už se zretelem k potrebám speciální výchovy ve
smeru povinností ženských a materskÝch zvlášte.
V dobe puberty a po ní není koedukace doporucitelná,
a je-li nekde nutná, j'e treba~vláštní pozornosti. Znát'lL...-------
prípad, kdy gymnasistka sv,edla sQQluiáka-a-nákazila
ho kapavkou. Prirozene, že takový fakt je snad ojedi-
nelý, ale stací, abychom s takovými možnostmi pocí-
tali. Mimoto mravní úroveJ.1 doby, rasy, kraje má vy-
nikající význam, který nelze prezírati - ja'ko všude,
nejen v pedagogice, ale v živote vubec. U nás K á d-
n e r vyslovil se proti koedukaci na škole strední, která
po prevratu jaksi spontánne zevšeobecnela, aniž by
vedci pedagogové dríve byli o dobré zdání požádáni.
Mám za to, že názor K á dne r II v je velmi správný
a že jeho hlasu melo hy býti respektováno.

* *
*

Z povedeného vysvítá, že není uniformního systému
sexuální výchovy. Výchova sexuální je toliko výsled
nou soucástí výchovy vubec. Musíme vedeti, že vše,
co bylo povedeno, platí toliko pro deti telesne i du
ševne naprosto zdravé, zdatné a správnou telesnou vý
chovou organicky otužené. Chorobnost telesná, k níž
nutno cítati i dráždivost i jakoukoliv 'ladnost nervo
vého systému, je soucasne zrídlem slabosti vLIle a ne
schopnosti vytvárení správného etického základu.
Proto bez individuální viny je morálka moderního
cloveka chatrného základu, ponevadž jeho nervový sy
stém neblahým zpllsobem a nutnostmi sociálními' dneš
ního života je více méne otresen. Velmi krásne 
snad mnohým nepríjemne, ale velmi pravdive zní
v knize K á dne r o v e citát Her ber t LIv: »Všech
no theoretické poucování morá!lní není nic platno, po
nevadž clovek ve svém jednání rídí se vášní, instink
tem, citem, zvykem i dedicností spíše než rozumovými
predpisy.« Pro tom u s í v ý c h o v a m r a v n í
c1 í t i set o I i k o c es t o u vy bud o 'lán í zd r a v í
tel e s n é h o a n e r 'lOV é h o. Odtud vychovatelský
smer anglický a americký, zdllrazl1ující telesné cviky
a sport. Pri tom nesmíme ovšem zapomínati, že náš
temperament je jiný a že tudíž formálne metodiku
cizího národa nelze bezvýhradne prejímati, aniž by
chom podle sv~'ch rasových potreb ji upravili.

Pamatovati sluší, že hÝckání detí je vý'chovne stejne
neblahé jako kruté, bez cituplného pronikání v duši dí
tete praktikovaná prísnost. Dobrý vychovatel je mou
drým \ prítelem svých sverencLI, ne urputným profou
sem. Tr'eln i vedeti - a to platí v sexuáJlní výchove
zvlášte -, že negativní zpusob v~Tchovy, omezující se
na odvrácení špatných vlivu, má velikou cenu. Jsou
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deti, které po té stránce možno nechati rusti témer bez
výchovy.

Zdravý základ telesné výchovy vubec, neúmorná
péce oddeliti deti vadného nervového systému, projevu
jící zrejmou morální pokleslost, a zrizování za tím
úcelem oddelených škol, považuji prozatím za první a
nejduležitejší úkol,y sexuální V)"dl0Vy vLlbec.

Dopisy

o program nové strany.
Vážený pane redaktore,

v 38. císle »Prítomnosti« navrhl Vám p. stavitel Kosík z TÍ'e
bíce usporádání ankety »co soudím o programu nové strany«.
To je dobrý nápad, ale mel bych k nemu malý dopli1ovací ci
1~~mei1ovací návrh. Anketa není malickostí, stojí papír,
cas i myšlenky a bylo by škoda, kdyby mela býti jen planým
teoretisováním a výmenou osobních dojmu. Chtel bych, aby
prinesla positivní zisk.

Dr. Jar. Stránský rekl v Plodinové burse, že N. S. P. nebyla
zdožena, nýbrž že se zrodila. Myslím, že je to dojista správné
alespoi1 potud, že jej ím vnit1'ním tvurcem bylo ve r e j n é m í
n cní té kupiny lidí, kterí nebyli spokojeni s prací koalicního
vládnutí. Anketa »Proc nejsem v žádné polit. strane« a nabité
sály Plodinové bursy byly jiste velmi spontánním projevem to
hoto verejného mínení. Jisto tedy jest, že N. S. P. vznikla
k o II e k t i v n í v u Ií jisté moderne orientované a pri tom
kriticky myslící skupiny oposicníki't, ale takových, kterí jsou
nespokojeni pouze s dosavadní prací koalicní vlády, kterí však
nemíní nikterak negovati stát a chtejí naopak býti konstruk
tivní, státotvornou stranou v ústrojí republiky. Oposicníkll,
kterí, majíce kladný pomer k státu a k »v1asti« (v novém,
vnitrnejším, sociálnejším smyslu) t'ouží jen, »aby vláda vecí
našich« vrátila se do 'Obetavejších a delikátnejších rukou, nežli
jsou ty, jež ji drží.

N. S. P. žije posud oz;kritiky koalicní politiky a sytí své
stoupence poklesky a prohnilostmi dosavadního vládního sy
stému. Jinými slovy; dosud žijeme z negace, se kterou ješte
snad nejaký cas vystacíme. Ale negace by byla velmi slabým
argumentem pro existenci nové strany, jež si píše do štítu snahu
po státotvorné konstruktivní práci, a p:>ozdravení .vnitrních po
meri', v republice. Brzy, snad ješte pred volbami, bude muset
nová strana ukázat verejnosti také již nejaké positivum. Prav
da, N. S. P. má své programové prohlášení. Ale to jest, dle
mého skromného mínení, jen pevný rámecek, do nehož bude
teprve treba konkretní obraz prizpusobit. Konktretum znací
praxi, a na té nám nejvíce záleží. Divákovi z venci padne do
oka vždycky nejprve obraz a pak teprve zkoumá, sedí-li dobre
ve vkusném rámu. Kollektivum, jež vyvolalo novou stranu, ne
melo by jen passivne cekati a pohodlne akceptovati program
in concreto, který by vypracovalo pár lidí z Ústr. výkon. výboru
strany. Totéž kollektivum, jež svým verejným mínením do
vedlo vyvolat programové prohlášení, melo by se zase iniciativne
a cin n e zúcastniti i vybudování k o n k r é t ní h o programu
a vyrešení tech konkrétních otázek, jimiž má býti rámec pro
gramového prohlášení naplnen.

Myslím prolto, že by se anketa mela obrátiti práve v tom
smeru, aby i konkrétní program byl vypracován veÍ'ejným mí
nemm, takže by Ústr. výk'. výboru strany zbývalo jen tento
materiál ;zpracovati. Predpokládalo by to prirozene anketu roz
delenou na jednotlivé konkretní otlázky na pr.: »Jak si pred
stavuji kulturní boj náboženský?«, »Otázku národnostní a men-

šinovou«, otázku'sociální, financních bremen, odluku státu od
církve a p.

Mimo to jsem toho názoru, že by usporádání podobných
anket znacne prospelo styku Ústr. výk. výboru strany s jeho
vclicstvem na rozdíl od jiných stran, kde vedení strany truní
v nedozírné olympické výši nad massou obycejných )iplebejcu«.
Tedy i jakási novinka našeho n o v é h o stranictví.

Budte zdráv, pane redaktore!

8. ríjna 1925 na Vinohradech.
Dr. Jiri Pokorný.
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