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MATRILINEÁLNÍ SPOLEČNOSTI
Obyčeje, týkající se manželství, byly vždycky směsí trojích
činitelů, které můžeme zhruba označiti jako instinktivní,
hospodářské a náboženské. Nechci říci, že se mohou od
sebe přesně odlišiti, stejně jako to není možno v jiných
oborech: že krámy jsou v neděli zavřeny, je zvyk původu
náboženského, ale nyní je to fakt národohospodářský, a tak
je tomu s mnohými zákony a zvyky, které se vztahují k pohlaví. Užitečný zvyk, který je původu náboženského, často
se udrží, poněvadž je užitečný, když náboženský základ je
podemlet. Rozdíl mezi tím, co je náboženské a co je instinktivní, je také dosti těžko stanovit. Náboženství, která
mají velký vliv na lidské konání, mají obyčejně nějaký instinktivní podklad. Liší se však důležitostí tradice a tím, že
mezi různými druhy konání, které jsou instinktivně možné,
dávají přednost určitým druhům; na příklad láska a žárlivost jsou obojí instinktivní hnutí mysli, náboženství však
stanovilo, že žárlivost je cit ctnostný, jejž má společnost
podporovati, kdežto láska je jen jakž takž omluvitelná.
Instinktivní prvek v pohlavních vztazích je mnohem slabší,
než se soudívá. Není mým účelem pouštěti se zde do antropologie, leda pokud je to nutné k osvětlení dnešních problémů, avšak v jednom ohledu je tato věda velmi důležitá
k našim účelům, a to aby nám ukázala, jak mnohé zvyky,
které by se podle našeho soudu příčily instinktu, se mohou
udržeti po dlouhou dobu, aniž jsou ve velkém neb zjevném
rozporu s instinktem. Bylo na příklad běžným zvykem nejen u divochů, ale i u kmenů poměrně civilizovaných, že
panny byly oficielně (a někdy veřejně) deflorovány kněžími.
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V křesťanských zemích považovali muži defloraci za výsadu
ženichovu a většina křesťanů, alespoň až do nedávných
dob, by byla považovala svůj odpor ke zvyku náboženské
deflorace za instinktivní. Půjčovati svou ženu hostu z pohostinství je také obyčej, který se modernímu Evropanu zdá
instinktivně odporným, a přece byl velmi rozšířen. Polyandrie je jiný obyčej, o kterém by se nesčetlému bělochovi
zdálo, že se příčí lidské přirozenosti. Vraždění nemluvňat
ještě více; ale fakta dokazují, že se k tomuto prostředku
beze všeho sahá, kdykoli se to zdá hospodářsky výhodným.
Pravdou je, že pokud se týče lidských bytostí, instinkt je
neobyčejně neurčitý a snadno vybočuje z přirozených kolejí. To platí stejně o divoších jako o civilizovaných společnostech. Slovo „instinkt“ se vůbec velmi málo hodí na
označení něčeho tak málo ustáleného, jako je chování lidí
v sexuálních otázkách. Jediným aktem v celé této oblasti,
který je možno nazvati instinktivním v přesně psychologickém smyslu slova, je sání u kojenců. Nevím, jak je tomu
u divochů, ale kulturní lidé se musí sexuálnímu aktu teprve
učiti. Není žádnou zvláštností, že k lékařům přicházívají
manželé, kteří jsou již několik let spolu, poradit se, jak by
mohli mít děti, a že se zjistí, že nedovedli spolu obcovat.
Sexuální akt není tedy v nejužším smyslu slova instinktivní,
ačkoli je k němu přirozený sklon a touha po něm, která
se bez něho nedá snadno ukojiti. Možno říci, že pokud se
týče lidských bytostí, není přesných pravidel chování jako
u ostatních živočichů a instinkt v tomto smyslu je nahrazen
něčím poněkud jiným. U lidských bytostí jde především
o nespokojenost, která vede k úkonům více méně náhodným a nedokonalým, ale postupně se dochází více méně
náhodou k úkonu, který uspokojí, a proto se opakuje. Není
tedy vlastně instinktivní celý dokonalý čin, jako spíše pud
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se mu naučit a často úkon, který by poskytoval uspokojení,
není naprosto přesně předurčen, ačkoli zpravidla úkon biologicky nejvýhodnější dává nejúplnější uspokojení, jestliže
k němu došlo dříve, než se vytvořily opačné návyky.
Poněvadž všechny moderní kulturní společnosti se zakládají na patriarchální rodině a poněvadž celé pojetí ženské
ctnosti bylo vybudováno, aby byla patriarchální rodina
umožněna, je důležito zkoumati, z jakých přirozených popudů se vyvinul cit otcovský. Tato otázka není ani zdaleka
tak jednoduchá, jak by si nemyslící lidé představovali. Cit
matky k dítěti není nikterak těžko pochopiti, poněvadž
zde existuje úzké fysické pouto, zajisté alespoň až do
odstavení. Ale vztah otce k dítěti je nepřímý, podmíněný
a dovezený: je spojen s přesvědčením o ženině ctnosti,
a proto náleží do oblasti příliš intelektuální než aby se
mohl považovat za čistě instinktivní. Anebo alespoň by
se tak zdálo, kdybychom předpokládali, že otcovský cit se
musí projevovati především k vlastním dětem mužovým. To
však není nikterak nutné. Melanésané nevědí, že lidé mají
otce, ale u nich mají otcové své děti při nejmenším tak rádi
jako otcové, kteří vědí, že to jsou jejich děti. Psychologie
otcovství byla ostře osvětlena spisy Malinowského o trobriandských ostrovanech. Zejména tři knihy – „Pohlaví a jeho
potlačování u divochů“, „Otec v primitivní psychologu“
a „Sexuální život divochů v severo-západní Melanesu“ – jsou
naprosto nutné k pochopení složitého citu, který nazýváme
otcovstvím. Dva zcela rozdílné důvody mohou vésti muže,
aby se zajímal o dítě: může se zajímat o dítě, poněvadž se
domnívá, že je to jeho dítě, anebo se může o ně zajímat,
poněvadž ví, že je to dítě jeho ženy. Tento druhý důvod
se uplatňuje pouze tam, kde úloha otce v plození není
známa.
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Fakt, že trobriandští ostrované nevědí, že lidé mají otce,
byl zjištěn Malinowským nade vší pochybnost. Shledal na
příklad, že když muž je na cestách po celý rok i déle a při
svém návratu shledá, že jeho žena má novorozeně, má
radost, a naprosto nemůže pochopit narážky Evropanů,
beroucí v pochybnost ctnost jeho ženy. Ještě více snad přesvědčuje jeho doklad, že muž, který měl znamenitý chov
vepřů, vyklestil všechny kance a nemohl pochopiti, že si
tím ničí chov. Domnívají se, že duchové nosí děti a vkládají
je do jejich matek. Uznává se, že panny nemohou počíti,
ale má se za to, že důvodem je fysická překážka v podobě
panenské blány, která brání duchům v jejich činnosti. Svobodní mužové a svobodné dívky žijí v úplně volné lásce
a z neznámého důvodu nevdané dívky málokdy počnou.
Ku podivu se to však považuje za potupné, ačkoli podle
domorodé filosofie nejsou nikterak žádným svým skutkem
odpovědny za své těhotenství. Dříve nebo později se dívka
nabaží rozmanitosti a vdá se. Žije pak ve vesnici svého
manžela, ale ona sama i její děti stále ještě přísluší do
vesnice, odkud přišla. Jejímu manželu není přisuzováno
vůbec pokrevenství s dětmi a původ se určuje jedině se
strany matčiny. Moc nad dětmi, kterou jinde má otec, je
přiřčena u trobriandských ostrovanů strýci s matčiny strany.
K tomu však přistupuje velmi podivná komplikace. Tabu
mezi bratrem a sestrou je nesmírně přísné, takže když
vyrostou, nesmí bratr se sestrou nikdy mluvit o ničem, co
se třeba jen z daleka týká pohlaví. Tím se stává, že ač má
ujec nad dětmi moc, vídá je jenom zřídka, leda že jsou
od matky nebo z domova pryč. Tento podivuhodný systém
zajišťuje dětem takovou náklonnost bez kázně, jaké není
nikde jinde. Jejich otec si s nimi hraje a je na ně hodný,
ale nemá práva jim poroučet, kdežto jejich ujec, který má
právo jim poroučet, nemá práva být u nich.
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Ku podivu však, ač věří, že není pokrevní pásky mezi dítětem a manželem jeho matky, předpokládají, že se děti
podobají spíše manželu své matky než matce nebo svým
bratrům a sestrám. Je dokonce známkou velmi špatného
chování připustiti podobnost mezi bratrem a sestrou nebo
dítětem a jeho matkou a i podobnost naprosto nepochybná
se zuřivě popírá. Malmowski soudí, že tato víra v podobnost
dítěte otci spíše než matce podporuje náklonnost otců k jejich dětem. Shledal, že poměr otce a syna je často mnohem
harmoničtější a láskyplnější než u civilizovaných národů
a jak se dalo očekávati, nenašel ani stopy po oidipovském
komplexu.
Malinowski shledal, že je naprosto nemožno, aby přemluvil
své přátele na ostrovech, že existuje něco takového jako
otcovství, ač se snažil odůvodniti to co nejvýmluvněji.
Považovali to za hloupou povídačku, kterou vymyslili misionáři. Křesťanství je patriarchální náboženství a nemůže se
ani citově, ani rozumově přiblížiti chápání lidí, kteří neuznávají otcovství. Místo o „Bohu Otci“ muselo by se mluvit
o „Bohu Ujci“, to však nevystihuje přesně onoho pojmu,
poněvadž otcovství zahrnuje i moc i lásku, kdežto v Melanesii ujci náleží moc a otci láska. Myšlenku, že lidé jsou
dětmi božími, není možno vštípiti trobriandským ostrovanům, poněvadž nevěří, že by někdo byl mohl být vůbec dítětem nějakého muže. Proto jsou misionáři nuceni nejprve
se vypořádati s fysiologickými fakty, než mohou hlásati své
náboženství. Z Malinowského vysvítá, že se jim tato úvodní
úloha nedaří a proto bylo až posud vyloučeno, aby počali
hlásat evangelium.
Malinowski tvrdí, a v tom má myslím pravdu, že když muž
žije po boku své ženy v době jejího těhotenství a porodu,
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má instinktivní sklon mít dítě rád, když se narodí, a to je
podkladem otcovského citu. „Lidské otcovství“, praví,
„které na první pohled téměř vůbec postrádá biologického
základu, je zjevně hluboce zakořeněno v přirozenosti a organické potřebě“. Soudí však, že když muž nežije se ženou
v době jejího těhotenství, nebude s počátku instinktivně
cítit náklonnost k dítěti, jestliže však zvyk a kmenová etika
ho vedou k tomu, aby žil společně s matkou a dítětem, vyvine se náklonnost, jako kdyby byl s matkou žil po všechen
ten čas. Při všech důležitých lidských vztazích vynucuje
se společenskou etikou jednání společensky žádoucí, ke
kterému nevede instinkt tak silný, aby se vždycky uplatnil,
a tak je tomu u divochů. Zvykem je přísně stanoveno, že
manžel matky se má starati o děti a chrániti je dokud jsou
malé a tento zvyk není těžko vynutiti, poněvadž se zpravidla shoduje s instinktem.
Instinkt, na který se odvolává Malinowski, aby vysvětlil poměr otce k jeho dětem u Melanésanů, je myslím všeobecnějšího rázu, než vysvítá z jeho slov. Myslím, že jak u muže,
tak u ženy se jeví náklonnost ke každému dítěti, o které
se má starat. I když není s počátku u dospělého člověka
jiného důvodu, aby se o dítě staral, než obyčej a zvyklost
nebo plat, fakt sám, že se o dítě stará, ve většině případů
postačí, aby vznikla náklonnost. Není pochyby, že tento
cit se umocní tam, kde dítě je dítětem milované ženy. Je
proto pochopitelné, že tito divoši projevují oddanou lásku
k dětem své ženy a je možno s určitostí souditi, že tento cit
hraje velkou úlohu v lásce, kterou kulturní muži zahrnují své
děti. Malinowski tvrdí – a je těžko říci, jak by se jeho mínění
dalo vyvrátiti – ze celé lidstvo muselo projít stadiem, ve
kterém jsou nyní trobriandští ostrované, poněvadž musela
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být doba, kdy otcovství se nikde neuznávalo. Rodiny zvířat,
do nichž je pojat otec, musí míti podobný základ, poněvadž
nemohou mít jiný. Pouze u lidí, když otcovství bylo uznáno,
může otcovský cit nabýti známé nám podoby.



PATRIARCHÁLNÍ SYSTÉMY
Jakmile se uznává fysiologický fakt otcovství, přistupuje
k otcovskému citu zcela nový prvek, který vedl téměř
všude k vytvoření patriarchálních společností. Jakmile otec
uznává, že dítě je, jak praví bible, jeho ,,sémě“, posílí jeho
cit k dítěti dva činitelé: láska k moci a touha přežíti smrt.
Výkony jeho potomků jsou v jistém smyslu jeho vlastními
úspěchy a jejich život je pokračováním jeho života. Ctižádost nekončí již u hrobu, ale životem potomků může sahati
daleko do nekonečné budoucnosti. Uvažte na příklad, jaké
bylo uspokojení Abrahamovo, když se dověděl, že jeho semeni bude patřiti země Kanaan. V matrilineální společnosti
by se ctižádost musela omezit na ženy a ježto ženy se nevěnují boji, působí rodinná ctižádost, jaké by byly schopny,
daleko méně než ctižádost mužů. Proto musíme předpokládati, že od objevení otcovství je v lidské společnosti více
soutěžení, více energie, je dynamičtější a čilejší než byla
ve stadiu matrilineálním. Vedle tohoto účinku, který je
do jisté míry hypothetický, byl tu ještě nový a nesmírně
důležitý důvod, aby se od žen vyžadovala ctnost. Čistě instinktivní prvek v žárlivosti není ani zdaleka tak silný, jak
se většina moderních lidí domnívá. Ohromná síla žárlivosti
v patriarchálních společnostech plyne z obavy, aby potomstvo nebylo podvrženo. To je vidět z toho, že muž, kterého
již žena omrzela a který je vášnivě oddán své milence, bude
přes to žárlivější, půjde-li o jeho ženu, než když shledá, že
se má dělit o lásku své milenky. Legitimní dítě je pokračováním mužovy osobnosti a jeho láska k dítěti je jistá forma
egoismu. Jestliže však dítě není legitimní, domnělý otec je
ošizen, takže zahrnuje péčí dítě, s nímž ho po biologické
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stránce nic nepojí. Tak vedlo objevení otcovství k porobě
žen jako k jedinému prostředku, který by zajistil jejich
ctnost – porobě zprvu fysické a pak duševní, která dosáhla
vrcholu v době viktoriánské. V důsledku této poroby žen
nebylo ve většině kulturních společností skutečné družnosti
mezi manžely; jejich poměr byl na jedné straně blahosklonností a na druhé straně povinností. Všechny vážné myšlenky
a cíle si muž nechával pro sebe, neboť odhodlané přemýšlení mohlo by vésti jeho ženu k tomu, aby ho zradila. Ve
většině kulturních zemí byla ženám odpírána téměř veškerá
znalost světa a světských záležitostí. Byly uměle udržovány
v nevědomosti, a proto nebyly zajímavé. Z Platonových
dialogů nabýváme dojmu, že on i jeho přátelé považovali
jedině muže za důstojného vážné lásky. Tomu se nemůžeme
diviti, když uvážíme, že všechny věci, o které se zajímali,
byly váženým athénským ženám naprosto nepřístupné.
Přesně tak tomu bylo v Číně až do nedávna, v Persii v slavných dobách perské poesie a ještě v mnohých jiných dobách
a v jiných zemích. Láska jako vztah mezi muži a ženami
byla zničena touhou zajistiti si legitimnost dětí. A nejen
láska, nýbrž všecko to, čím mohou ženy přispět k obohacení
kultury, z téhož důvodu zakrnělo.
Když se měnil názor na původ potomstva, měnil se přirozeně zároveň i systém hospodářský. V matrilineální společnosti muž dědí po svém ujci; v patrilineální společnosti dědí
po svém otci. Poměr otce a syna v patrilineální společnosti
je užší než jakýkoli poměr mezi muži ve společnosti matrilineální, neboť, jak jsme viděli, funkce, které přirozeně
připisujeme otci, jsou rozděleny v matrilineální společnosti
mezi otce a ujce, při čemž láska a péče je věcí otcovou,
kdežto moc a majetek je věcí ujcovou. Je tedy jasno, že
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patriarchální rodina je daleko pevněji spjatou jednotkou
než rodina primitivnějšího typu.
Zdá se, že teprve se zavedením patriarchálního systému
muži začali vyžadovat panenství u svých nevěst. Tam, kde
existuje matrilineální systém, mladé ženy se chovají stejně
nevázaně jako mladí muži, to se však nemohlo trpět v době,
kdy bylo důležito přesvědčit ženy, že veškeren styk mimo
manželství je špatný.
Když otcové objevili své otcovství, jali se toho všude využívat do krajnosti. Dějiny kultury jsou hlavně historií postupného úpadku otcovské moci, která dosáhla vrcholu ve většině civilizovaných zemí právě před počátkem historických
záznamů. Uctívání předků, které trvalo až do našich dob
v Číně a Japonsku, bylo, jak se zdá, všeobecným znakem
rané civilizace. Otec měl absolutní moc nad svými dětmi
a ta v mnohých případech, jako v Římě, byla mocí nad životem a smrtí.
Dcery ve všech kulturních dobách a synové ve velmi mnohých zemích nemohli se oženiti bez svolení svého otce
a bylo zvykem, že otec rozhodoval o tom, koho si mají
vzíti. Žena nebyla v žádném období svého života nezávislá,
ježto byla nejprve poddána svému otci a pak svému muži.
Zároveň však mohla stará žena nabýti téměř despotické
moci ve své domácnosti; její synové a jejich ženy žili s ní
všichni pod jednou střechou a její snachy jí zcela podléhaly.
Až do dnešního dne není v Číně neznámou věcí, že mladé
vdané ženy jsou doháněny k sebevraždě pronásledováním
svých tchýní, a co dosud platí v Číně, bylo všeobecným
zjevem v celé kulturní Evropě a Asii až do nedávna. Když
Kristus pravil, že přišel postavit syna proti otci a snachu
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proti tchyni, měl na mysli právě takové domácnosti, jaké
dosud najdeme na Dálném Východě. Moc, které otec nabyl nejprve převahou své síly, byla zesílena náboženstvím,
které se ve většině svých forem dá definovati jako víra, že
bohové jsou na straně vlády. Uctívání předků nebo něco
analogického bylo velmi rozšířeno. Náboženské představy
křesťanské, jak jsme již viděli, jsou prosyceny majestátností otcovství. Monarchická a aristokratická organizace
společnosti a dědický systém byly všude založeny na otcovské moci. V dávných dobách podporovaly tento systém
hospodářské důvody. Vidíme v Genesi, jak si mužové přáli
hojného potomstva a jak bylo pro ně výhodné, když je měli.
Množení synů bylo právě tak výhodné jako množení stád
ovcí a dobytka. Proto v těchto dobách nařizoval Jahve lidem,
aby rostli a množili se.
Ale s postupem kultury měnily se hospodářské poměry, takže
náboženské předpisy, které svého času sloužily vlastním zájmům, stávaly se obtížnými. Když Řím zbohatl, bohatí již
nemívali velkých rodin. V posledních stoletích římské velikosti staré patricijské rody stále vymíraly přes kázání moralistů, která měla právě tak málo účinku jako smyslu. Rozvod se stal snadným a běžným; ženy z vyšších tříd dosáhly
téměř téhož postavení jako muži a patria potestas stále
klesala. Tento vývoj se v mnohém podobal vývoji dnešnímu,
byl však omezen na vyšší vrstvy a pohoršoval ty, kdo nebyli
dosti bohatí, aby z něho těžili. Antická kultura na rozdíl od
naší trpěla tím, že byla omezena na velmi malé procento
obyvatelstva. Proto pokud trvala, byla nejistá a nakonec
podlehla velkému náporu pověry ze zdola. Křesťanství
a vpád barbarů zničil řecko-římský myšlenkový systém. Patriarchální systém trval a zprvu byl dokonce posílen, alespoň
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ve srovnání se systémem aristokratického Říma, musel se
však přizpůsobiti novému prvku, totiž křesťanskému názoru
na pohlaví a individualismu, který pramenil z křesťanského
učení o duši a o spáse. Žádná křesťanská obec nemůže být
tak prostě biologická jako kultury starověké a kultury
Dálného Východu. Kromě toho individualism křesťanských
obcí měl postupně vliv na občanský řád křesťanských zemí
a následkem slibu osobní nesmrtelnosti poklesl zájem, jaký
měli muži na tom, aby je jejich potomstvo přežilo, což se
jim dříve zdálo největším možným přiblížením k nesmrtelnosti. Moderní společnost, ač je dosud patrilineální a ačkoli
rodina dosud trvá, přikládá otcovství nekonečně menší význam než starověká společnost. A rodina nemá ani zdaleka
té síly, jako mívala. Naděje a ctižádost mužů se dnes nese
naprosto jiným směrem, než tomu bylo u starých patriarchů
v Genesi. Chtějí dosáhnouti velikosti spíše svým postavením
ve státě než četným potomstvem. Tato změna je jedním
z důvodů, proč tradiční morálka a theologie má méně síly
než mívala. Přes to však změna sama je vlastně částí křesťanské theologie. Nyní bude naším úkolem zkoumati, jak
k tomu došlo, jaký vliv mělo náboženství na názory lidí
o manželství a rodině.



KŘESŤANSKÁ ETIKA
„Manželství“, praví Westermarck, „vyrůstá spíše z rodiny
než rodina z manželství“. Tento názor by byl býval samozřejmou pravdou v dobách předkřesťanských, ale od
příchodu křesťanství se stal důležitou větou, na kterou je
třeba klásti důraz. Křesťanství, a zvláště sv. Pavel, zavedlo
zcela nový názor na manželství, že totiž jeho původním
účelem není plodit děti, ale bránit smilstvu.
Názory sv. Pavla na manželství jsou vyloženy v první epištole ke Korintským tak jasně, že si víc nelze přát. Korintští
křesťané, jak je vidět, si ku podivu vzali do zvyku udržovat
nedovolený poměr se svými nevlastními matkami (I. epišt.
Kor. V, i.) a sv. Pavel cítil, že je nutno věc řešiti rázně. Vyjádřil se takto:
1. S strany pak toho, o čemž jste mi psali, dobréť by bylo
člověku ženy se nedotýkati.
2. Ale z příčiny smilstva, jeden každý manželku svou měj,
a jedna každá měj muže svého.
3. Muž k ženě povinnou přívětivost prokazuj, podobně též
i žena k muži.
4. Žena svého vlastního těla v moci nemá, ale muž; též
podobně i muž těla svého vlastního v moci nemá, ale
žena.
5. Neoklamávej jeden druhého, leč by to bylo z společného
svolení na čas, abyste se uprázdnili ku postu a k modlitbě; a zase spolu se sejděte, aby vás nepokoušel satan
pro nezdrželivost vaši.
6. Ale totoť pravím podle dopuštění, ne podle rozkazu.
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7. Nebo chtěl bych, aby všichni lidé tak byli jako já, ale
jeden každý svůj vlastní dar od Boha má, jeden tak a jiný
jinak.
8. Pravím pak neženatým a vdovám: Dobré jest jim, zůstali-li by tak jako já.
9. Pakliť se nemohou zdržeti, nechažť v stav manželský
vstoupí; nebo lépe jest v stav manželský vstoupiti nežli
páliti se.
Jak je vidět, nezmiňuje se s v. Pavel v této pasáži vůbec
o dětech: biologický účel manželství se mu zdá naprosto
bezvýznamným. To je zcela přirozené, poněvadž se domníval, že co nevidět nastane druhé příští a že bude brzy konec
světa. Při druhém příští měli býti lidé rozdělováni na ovce
a kozly a jediná doopravdy důležitá věc byla, aby se člověk
při té příležitosti octl mezi ovcemi. Sv. Pavel soudí, že pohlavní styk, i v manželství, je na překážku snaze dojíti spásy
(I. Kor. VIII. 82–34). Přes to však mohou býti manželé spaseni, avšak smilstvo je smrtelným hříchem a smilník, který
se nekaje, se určitě octne mezi kozly. Vzpomínám si, že mi
jednou jeden lékař radil, abych se vzdal kouření a řekl, že
si to snadněji odvyknu, vezmu-li si kyselý bonbon, až dostanu chuť na kouření. Právě v takovém duchu doporučuje
sv. Pavel manželství. Nepřipouští, že je právě tak příjemné
jako smilstvo, ale soudí, že může slabší bratry odvracet od
pokušení; nepřipouští ani na okamžik, že v manželství může
býti nějaké positivní dobro anebo že láska mezi manžely
může být něco krásného a žádoucího, a o rodinu nejeví
nejmenšího zájmu; smilstvo stojí v popředí jeho myšlenek
a všechna jeho sexuální etika je podle toho upravena. Je
to jako kdyby člověk soudil, že jediným důvodem pro pečení chleba je zabránit, aby lidé nekradli koláče. Sv. Pavel
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neuznává za dobré říci nám, proč myslí, že nedovolený
pohlavní styk je tak hříšný. Člověk ho málem podezřívá, že
když zavrhl židovský zákon, a může proto jíst vepřové, rád
by ukázal, že jeho morálka je přes to právě tak přísná jako
pravověrných židů. Snad proto, že po dlouhé věky měli židé
vepřovou zakázanou, se jim zdála právě tak svůdná jako nedovolený poměr, a proto bylo zapotřebí, aby mluvil důrazně
o asketických stránkách své víry.
Odsouzení všeho mimomanželského styku bylo novinkou
v křesťanském náboženství. Starý zákon, jako většina řádů
rané kultury, zakazuje cizoložství, ale cizoložstvím míní styk
s vdanou ženou. To je zřejmé každému, kdo čte Starý zákon
pozorně. Když na příklad Abraham jde se Sárou do Egypta,
řekne králi, že Sára je jeho sestra a král, který tomu věří,
vezme si Sáru do svého harému; když pak vyjde najevo,
že je Abrahamovou ženou, král se poleká, když shledá,
že nevědomky se dopustil hříchu, a vyčítá Abrahamovi,
že mu neřekl, jak tomu ve skutečnosti je. To byl obvyklý
řád ve starověku. Žena, která měla mimomanželský styk,
se odsuzovala, muž však nikoli, leda že měl styk se ženou
jiného, a v tomto případě byl vinen přestupkem proti majetku. Křesťanský názor, že veškeren styk mimo manželství
je nemorální, se zakládal, jak vidíme z citovaných pasáží
ze sv. Pavla, na názoru, že veškeren pohlavní styk vůbec,
i v manželství, je politováníhodný. Takový názor se staví
proti biologickým faktům a zdraví lidé mohou jej považovati jedině za chorobnou úchylku. To, že je vklíněn do křesťanské etiky, učinilo z křesťanství v celých jeho dějinách
sílu, jež vede k duševním poruchám a nezdravým názorům
na život.
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Názory sv. Pavla byly zdůrazňovány a zveličovány církví
v prvotních dobách; celibát se považoval za svatý a muži
se uchylovali na poušť, aby zápasili se Satanem, který plnil
jejich obrazotvornost smyslnými představami.
Církev se stavěla proti koupání z toho důvodu, že všechno,
co činí tělo půvabnější, zavání hříchem. Špína se velebila
a vůně svatosti čpěla víc a víc. „Čistota těla a jeho roucha“,
pravila sv. Pavla, „znamená nečistotu duše“. Vši se nazývaly
perlami božími a být jimi pokryt patřilo k nezbytným odznakům svatosti.
Sv. Abraham, poustevník, který žil dalších padesát let po
svém obrácení, odmítl naprosto od onoho dne mýt si obličej
nebo nohy. Byl prý podivuhodně krásný a jeho životopisec
poznamenává poněkud záhadně, že „v jeho tváři se odrážela čistota jeho duše“. Sv. Ammon se nikdy neviděl nahý.
Slavná panna, jménem Silvia, ačkoli jí bylo již šedesát let
a ačkoli v důsledku svých zvyků ochuravěla, odmítla příkře
z náboženských důvodů mýti si kteroukoli část těla kromě
prstů. Sv. Eufraxie vstoupila do kláštera 130 jeptišek, které
si nikdy nemyly nohy a které se hrozily zmínky o koupeli.
Jeden poustevník se kdysi domníval, že ho pokouší ďábelský
zjev, když viděl před sebou se ubírat pouští nahého tvora,
zčernalého špínou a lety strádání, s bílým vlasem, vlajícím
ve větru. Byla to krásná kdysi žena, sv. Marie Egyptská,
která se tímto způsobem po čtyřicet sedm let kála ze
svých hříchů. Upadli-li někdy mniši do slušných návyků,
bylo jim to hojně vyčítáno. „Naši otcové“, řekl opat Alexander, hrouže se zádumčivě do minulosti, „nikdy si nemyli
obličeje, a my se chodíme koupat do veřejných lázní“.
Vypravovalo se o jednom klášteře v poušti, že mniši trpěli
velmi nedostatkem vody; ale na modlitbu opata Theodosia
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vytryskl hojný proud vody. Ale brzy někteří mniši, které
hojnost vody uvedla v pokušení, odchýlili se od svých starých přísných zvyků a přemluvili opata, aby použil vody ke
zřízení lázně. Lázeň byla zřízena. Jednou jedinkrát se mniši
radovali z koupání, a pak voda přestala téci. Modlitby, slzy
a postění, vše bylo marné. Minul celý rok. Konečně opat
zrušil lázeň, která byla předmětem boží nevole, a voda
znova vytryskla.
Je zřejmo, že tam, kde převládaly takové názory na pohlaví, byly pohlavní styky, když k nim došlo, brutální a drsné
jako pití za prohibice. Umění lásky bylo zapomenuto a manželství bylo zbrutalisováno.
Služby, které prokázali asketi tím, že vtiskli do myslí mužů
hluboké a trvalé přesvědčení o důležitosti cudnosti, ač
byly velmi veliké, byly vyváženy svým škodlivým vlivem na
manželství. Dvě nebo tři krásná líčení této instituce byla
vybrána ze záplavy spisů svatých otců; ale celkem by bylo
těžko si představiti něco hrubšího nebo odpornějšího než
jak se na to dívali. Vztah, který příroda vytvořila k vznešenému účelu, aby odčinila spousty natropené smrtí, a který,
jak ukázal Linné, proniká i světem rostlinným, se důsledně
vykládal jako následek pádu Adamova a na manželství se
takřka výhradně pohlíželo s jeho nejnižší stránky. Něžná
láska, která z něho plyne, posvátné a krásné vlastnosti,
které vyvolává, nepřicházely téměř v úvahu. Cílem askety
bylo zlákati muže k zdrženlivému životu a v důsledku toho
se na manželství pohlíželo jako na méněcenný stav. Považovalo se za nutné, a proto ospravedlnitelné pro zachování
rodu a jako osvobození od většího zla; přece však za ponižující stav, z něhož mají prchnouti všichni, kdo touží po pravé
svatosti. „Poraziti sekyrou panenství les manželství“ bylo
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v energické mluvě sv. Jeronýma cílem světcovým; a svolil-li chváliti manželství, chválil je pouze proto, že z něho
vzcházely panny. I když ke svazku již došlo, asketická vášeň
si podržela svůj osten. Viděli jsme již, jak ztrpčovala jiné
vztahy rodinného života. Do tohoto života, nejsvětějšího ze
všech, vnášela desateronásobnou hořkost. Kdykoli vzplál
manžel nebo manželka vroucím náboženským žárem, první
následky vzplanutí znemožnily šťastný manželský život.
Nábožnější druh okamžitě si přál žíti životem osamělým
a asketickým anebo alespoň, nedošlo-li k viditelnému rozloučení, nepřirozeně odloučeným životem v manželství. Jak
ohromné místo zaujímá tento myšlenkový pochod v mravokárných spisech svatých otců, ví každý, kdo je jen trochu
zběhlý v tomto odvětví literatury. Tak – abychom dali jen
několik málo příkladů – sv. Nilus, když měl již dvě děti, byl
jat touhou po vládnoucím asketismu a jeho žena se dala
pohnout po mnoha slzách, aby svolila k jejich rozloučení.
Sv. Ammon ve svatební noci jal se častovat svoji nevěstu
proslovem o zlu manželského stavu a v důsledku toho se
shodli, že se ihned rozejdou. Sv. Melanie se dlouho a vážně
namáhala přiměti svého manžela, aby jí dovolil opustiti
jeho lože, až přivolil. Sv. Abraham utekl od své manželky ve
svatební noci. Sv. Alexej podle poněkud pozdější legendy
jednal stejně, ale po mnoha letech se vrátil z Jerusalema
do domu svého otce, kde jeho žena dosud naříkala nad svou
opuštěností, žebral a dostal přístřeší z milosrdenství a žil
tam v opovržení, nepoznán a neznám až do smrti.
Katolická církev nezůstala však tak nebiologickou jako sv.
Pavel a poustevníci z Thebaidy. Ze sv. Pavla vyrozumíváme,
že na manželství se máme dívati jako na více méně schválené vyhovění chtíči. Měli bychom sotva dojem z jeho slov,
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že by něco namítal proti omezení porodů; naopak bychom
se spíše domnívali, že bude považovat za nebezpečné ty
doby zdrženlivosti, které způsobuje těhotenství a porod.
Církev si vytvořila jiný názor. Manželství podle pravověrného křesťanského učení má dvojí účel: ten, který uznává
sv. Pavel, a pak plození dětí. V důsledku toho se sexuální
morálka stala ještě nesnadnější než za sv. Pavla. Nejen že
je pohlavní styk zákonným pouze v manželství, ale dokonce
i mezi manžely se stává hříchem, nedochází-li k němu v naději, že povede k těhotenství. Touha po zákonném potomstvu je vlastně podle katolické církve jedinou pohnutkou,
která může ospravedlniti pohlavní styk. Ale tento motiv jej
ospravedlňuje vždycky, ať je doprovázen jakoukoli krutostí.
I když nenávidí žena pohlavní styk, i když je pravděpodobné, že další těhotenství zaviní její smrt, i když je pravděpodobno, že dítě bude nemocné nebo duševně choré,
i když není dosti peněz, aby se zabránilo krajní bídě, přes
to vše je muž oprávněn dožadovati se svých manželských
práv, jen když doufá, že zplodí dítě.
Katolické učení o tomto předmětu má dvojí podklad: spočívá
jednak na asketismu, s kterým se setkáváme již u sv. Pavla,
jednak na názoru, že je dobře přiváděti na svět co nejvíce
duší, ježto každá duše je schopna spásy. Z jakéhosi důvodu,
jemuž nerozumím, nepočítá se s faktem, že duše mohou
stejně dobře býti zatraceny a přece se to zdá stejně závažným. Katolíci na příklad používají svého politického vlivu,
aby zabránili protestantům prováděti regulováni porodů,
a přece musí věřit, že velká většina protestantských dětí,
které jejich politická akce přivede na svět, bude zakoušeti
věčného trápení na onom světě. V tom světle se jeví jejich
jednání trošku nelaskavé, ale to jsou jistě tajemství, jimž
porozumět není dopřáno nehodnému smrtelníku.
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Uznání dětí za jeden z účelů manželství je v katolickém
učení jen částečné. Jde vlastně jen o závěr, že styk, který
nevede ke zplození dětí, je hříchem. Nikdy nešlo tak daleko, aby dovolilo rozluku manželství na základě neplodnosti. Ať si muž přeje dětí sebe vroucněji, je-li jeho žena
neplodná, není pro něho léku v křesťanské etice. Pravdou
je, že kladný cíl manželství, totiž plození dětí, hraje jen
velmi podružnou úlohu a jeho hlavním účelem zůstává jako
u sv. Pavla zamezení hříchu. Smilstvo dosud stojí v popředí
a manželství se stále považuje v podstatě za poněkud méně
politování hodnou alternativu.
Katolická církev se snažila zakrýti tento nízký názor na
manželství učením, že manželství je svátost. Toto učení
vede k praktickému důsledku, že manželství je nerozlučitelné. Ať dělá kterýkoli z manželů cokoli, zešílí-li jeden
z nich nebo dostane syfilis nebo propadne opilství nebo žije
veřejně s jiným druhem neb družkou, vztah mezi oběma
zůstává posvátným a ačkoli za jistých okolností může býti
povolena rozluka a mensa et toro, právo znovu se oženiti
neb provdati nemůže býti nikdy uděleno. To působí ovšem
v mnohých případech hodně mnoho utrpení, ale poněvadž
toto utrpení je z boží vůle, musí se snášeti.
Při této krajně přísné theorii měla katolická církev vždy
jistou dávku shovívavosti pro to, co považovala za hřích.
Církev uznala, že od obyčejné lidské přirozenosti se nedá
očekávati, že by se žilo podle jejích předpisů a byla hotova
dáti rozhřešení za smilstvo, když hříšník uznal svoji chybu
a kál se. Tato shovívavost v praxi měla za účel zvýšiti moc
kněžstva, jelikož pouze oni mohli dáti rozhřešení a nebýt
rozhřešení, smilstvo by znamenalo věčné zatracení. Názor
protestantský byl poněkud jiný, méně přísný v teorii, ale
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v praxi snad ještě přísnější. Na Luthera udělal velký dojem
výrok „Jest lépe v manželství vstoupiti než páliti se“ a pak
byl zamilován do jeptišky. Udělal z toho závěr, že přes slib
celibátu mají on i jeptiška právo se vzíti, poněvadž jinak by
byl býval sveden svou mocnou vášní k smrtelnému hříchu.
Ve shodě s tím protestantism přestal chváliti celibát, který
byl příznačným pro katolickou církev, a kde byl hodně silný,
upustil také od učení, že manželství je svátost a připouštěl
rozvod za určitých okolností. Ale protestanti se pohoršovali daleko více smilstvem než katolíci a byli vůbec daleko
přísnější ve svých morálních odsudcích. Katolická církev
očekávala určitou dávku hříchu a zabezpečila si metody,
jak při tom postupovati; protestanti naproti tomu upustili
od katolických prostředků zpovědi a rozhřešení a zanechali
hříšníka v postavení daleko bezútěšnějším než v jakém je
v církvi katolické. Toto stanovisko vidíme s obou jeho stránek v moderní Americe, kde rozvod je neobyčejně snadný,
ale cizoložství se odsuzuje daleko přísněji než ve většině
katolických zemí.
Je jasno, že celý systém křesťanské etiky, jak v katolické,
tak v protestantské formě by se měl přezkoušeti, a to pokud
možno bez předpojatosti, ke které nás předurčuje křesťanská etika. Důrazné a opakované tvrzení, zvláště v dětství,
vede u většiny lidí k tak pevné víře, že jí podléhá i podvědomí a mnozí z nás, kteří se domníváme, že jsme se zcela
vymanili ze závislosti na církevním učení, podléháme mu
vlastně dosud v podvědomí. Musíme se tázati sebe samých
zcela upřímně, co přimělo církev, že odsuzuje veškeren
pohlavní styk. Soudíme, že měla platné důvody pro toto
odsouzení? Anebo soudíme-li, že nikoli, jsou nějaké důvody
jiné než důvody uváděné církví, které by nás měly vést ke
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stejnému závěru? Stanovisko církve v raných dobách bylo,
že v pohlavním aktu je něco zásadně nečistého, ačkoli
tento akt se dá omluviti, když k němu dojde po splnění
jistých předběžných podmínek. Toto stanovisko musíme pokládati samo o sobě za naprosto pověrčivé; důvody, které
vedly k tomu, že bylo přijato, byly nejspíše ty, jimiž jsme
se zabývali v předešlé kapitole, totiž důvody, které mohou
míti za následek antisexuální stanovisko; to znamená, že
ti, kdo první vštěpovali takový názor, trpěli jistě chorobným stavem tělesným nebo duševním nebo obojím. Fakt,
že nějaký názor se rozšířil daleko široko, není naprosto
žádným Důkazem, že není krajně absurdní; vůbec se zřetelem k bláhovosti většiny lidstva víra, která se daleko široko
ujala, bude spíše pošetilá než rozumná. Obyvatelé ostrova
Pelew věří, že propíchnutí nosu je nutné k dosažení věčné
blaženosti. Evropané se domnívají, že se tohoto cíle lépe
dosáhne, když se pokropí hlava a při tom se pronášejí jistá
slova. Víra ostrovanů z Pelew je pověrou; víra Evropanů je
jednou z pravd našeho svatého náboženství.
Jeremy Bentham sestavil seznam pohnutek jednání, kde
každá lidská touha byla pojmenována ve třech paralelních
sloupcích, podle toho, zda si lidé přejí ji chválit, hanit
nebo jednat o ní neutrálně. Tak v jednom sloupci najdeme
„obžerství“, a naproti v druhém sloupci „záliba v požitcích,
které skýtá stolování“. A opět ve sloupci, který udává pochvalná jména pro pohnutky, najdeme „smysl pro veřejné
zájmy“ a naproti tomu v druhém sloupci najdeme „nevraživost“. Doporučuji každému, kdo chce mysliti jasně o nějaké etické otázce, aby v tom napodobil Benthama, a až si
zvykne na fakt, že téměř každé slovo, které znamená hanu,
má synonymum, které znamená chválu, aby si navykl užívat
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slov, která neznamenají ani chválu ani hanu. Jak „cizoložství“ tak „smilstvo“ jsou slova, která s sebou nesou velmi
silné mravní rozhořčení, takže dokud se jich užívá, je těžko
mysliti jasně. Jsou však jiná slova, kterých užívají ti smyslní autoři, kteří chtějí porušit naši morálku: takoví autoři
budou mluvit o „milostném dobrodružství“ nebo „o lásce,
nespoutané chladnými pouty zákona“. Obojích termínů je
úmyslně užito, aby vyvolaly předsudek; chceme-li mysliti
bez citového zabarvení, musíme se vystříhat stejnou měrou
obou. Na neštěstí nám to nezbytně pokazí literární sloh.
Jak slova chvály, tak slova hany jsou barvitá a zajímavá.
Čtenář se může dát unést výpadem nebo chvalozpěvem
a s trochou zběhlosti může autor vznítiti Jeho city kterýmkoli směrem mu libo. My však chceme působiti na rozum,
a proto bychom měli užívat nudných neutrálních výrazů,
jako jsou „mimomanželské sexuální vztahy“. Ale to snad je
příliš přísný požadavek, poněvadž konec konců uvažujeme
o věci, která se velmi silně dotýká lidských citů a jestliže
vymýtíme cit z našeho pojednání příliš dokonale, možná že
se nám nepodaří vystihnouti povahu předmětu, o kterém
mluvíme. Ve všech sexuálních otázkách je jistá dvojakost
podle toho, zda se popisují s hlediska zúčastněných osob
anebo s hlediska žárlivých pozorovatelů z vnějška. Co děláme my sami, je „milostné dobrodružství‘‘; co dělají druzí,
je „smilstvo“. Musíme proto citově zabarvené výrazy míti
na mysli a můžeme jich příležitostně užíti; ale smíme jich
užívati jen zřídka a v celku se musíme spokojiti neutrální
a vědecky přesnou fraseologií.
Tím, že křesťanská etika klade důraz na sexuální ctnost,
nevyhnutelně velmi snížila postavení žen. Ježto moralisty
byli muži, žena se jim jevila jako pokušitelka; kdyby to byly
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bývaly ženy, byla by tato role připadla muži. Ježto žena
byla pokušitelkou, bylo zapotřebí ubrati jí příležitosti, aby
uváděla muže do pokušení; proto počestné ženy byly mnohem více sešněrovány zápovědmi a se ženami, které nebyly
počestné a považovaly se za hříšnice, se jednalo s naprostým opovržením. Pouze v dobách docela moderních nabyly
ženy opět onoho stupně svobody, jaký měly v římské říši.
Patriarchální systém, jak jsme viděli, zotročil hodně ženy,
ale mnohé z toho bylo napraveno právě před vznikem křesťanství. Po Konstantinovi byla svoboda žen opět okleštěná
pod záminkou, že je třeba je chrániti před hříchem. Pouze
s úpadkem pojmu hříchu v moderní době počaly ženy opět
nabývati své svobody.
Díla svatých Otců jsou plna výpadů proti ženě. Žena byla
líčena jako brána do pekel, jako matka všech lidských běd.
Měla by se styděti při pouhém pomyšlení, že je žena. Měla
by žíti ve stálém pokání za kletby, které přivodila světu.
Měla by se styděti za svůj oděv, neboť je upomínkou na
její pád. Měla by se zvláště styděti za svoji krásu, neboť to
je nejmocnější nástroj ďáblův. Fysická krása byla vskutku
stálým tématem církevního obviňování, ačkoli se zdá, že se
dělala jedna zvláštní výjimka; neboť bylo pozorováno, že
ve středověku osobní krása biskupů byla stále připomínána
na jejich hrobech. Ženám bylo dokonce zakázáno provinciálním koncilem v šestém století na základě jejich nečistoty,
aby přijímaly nejsvětější svátost do holých rukou. Jejich
výslovně podřízené postavení bylo neustále utvrzováno. Zákony o vlastnictví a dědictví byly v tomtéž smyslu změněny
v neprospěch žen a pouze skrze svobodomyslné duchy francouzské revoluce nabyly opět dcery svých dědických práv.
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OSVOBOZENÍ ŽEN
Přechodný stav dnešní pohlavní morálky pramení hlavně ze
dvou příčin, předně z vynalezení prostředků proti početí
a za druhé z emancipace žen. První příčinou se budu zabývati později; druhá příčina je předmětem této kapitoly.
Emancipace žen je částí demokratického hnutí; počíná se
francouzskou revolucí, která, jak jsme již viděli, změnila
zákony o dědictví ve prospěch dcer. Mary Wollstonecraftové
„Obrana ženských práv“ (1792) je výronem myšlenek, které
vyvolaly francouzskou revoluci a byly jí vyvolány. Od jejích
dob do dneška se uplatňoval nárok žen na rovnost s muži
s neustále rostoucím důrazem a úspěchem. Johna Stuarta
Milla „Poddanství žen“ je velmi přesvědčivá a dobře promyšlená kniha, která měla velký vliv na hloubavější členy
následující generace. Můj otec a má matka byli jeho žáky
a moje matka řečnívala ve prospěch volebního práva žen již
v letech šedesátých. Její feminism byl tak vřelý, že k mému
narození povolala první lékařku Dr. Garret Andersenovou,
které tehdy nebyla povolena lékařská praxe, takže byla
jen diplomovanou porodní asistentkou. Feministické hnutí
za tehdejších dob se omezovalo na vyšší a střední vrstvy
a nemělo proto mnoho politické síly. Každoročně byl přednesen parlamentu návrh zákona, aby ženám bylo dáno volební právo, ale ačkoli návrh přednesl vždy p. Faithful Begg
a podporoval jej p. Strangways Pigg, neměl nikdy naděje,
že bude vtělen v zákon. Feministky ze středních vrstev měly
však v těchto dobách jeden velký úspěch ve svém oboru,
totiž vydání zákona o majetku provdaných žen (1882). Až do
vydání tohoto zákona byl veškeren majetek provdané ženy
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svěřen jejímu manželu, ač ovšem tam, kde byl majetek
pod správou, nemohl utratiti kapitál. Další dějiny ženského
hnutí po stránce politické jsou ještě v čerstvé paměti a příliš dobře známé, než aby bylo třeba je znovu připomínati.
Stojí však za povšimnutí, že rychlé tempo, jakým ženy téměř ve všech kulturních zemích nabyly svých politických
práv, nemá obdoby v dějinách, uvážíme-li, jak ohromné
změny v názorech k tomu bylo zapotřebí. Zrušení otroctví
je více méně analogické, ale konec konců otroctví v novém
věku v evropských zemích nebylo a netýkalo se ničeho tak
intimního, jako jsou vztahy mezi muži a ženami.
Příčiny této náhlé změny jsou myslím dvojí: na jedné straně
působil tu přímý vliv demokratické teorie, podle níž nebylo
možno nalézti uspokojivé odpovědi na požadavky žen; na
druhé straně pak se nedalo upříti, že rostl počet žen, které
si vydělávaly na živobytí mimo domov a jejich blahobyt nezávisel na milosti otců nebo manželů. Tato situace ovšem
vyvrcholila za války, kdy velká část práce, kterou vykonávali muži, přešla na ženy. Před válkou bylo jednou z obvyklých námitek proti hlasovacímu právu žen, že by ženy
byly nakloněny pacifismu. Za války se toto nařčení ukázalo
naprosto planým a hlasovací právo jim bylo dáno za jejich
podíl na krvavém díle. Pro idealistické průkopníky, kteří si
představovali, že ženy pozvednou mravní úroveň politiky,
je tento výsledek asi zklamáním, ale zdá se býti osudem
idealistů, že vybojují svůj ideál za cenu jeho porušení.
Práva žen nezávisela ovšem vůbec na přesvědčení, že ženy
po mravní stránce nebo vůbec v něčem stojí výše než muži;
závisela jedině na jejich právech jako lidských bytostí
anebo spíše na povšechných důvodech mluvících pro demokracii. Ale jako se vždycky stává, když se nějaká utlačovaná
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třída nebo národ dovolává svých práv, obhájci se snažili
posíliti povšechný důvod tvrzením, že ženy mají zvláštní
přednosti a uvádělo se obvykle, že jde o přednosti mravní.
Politická emancipace žen týká se však našeho předmětu jen
nepřímo; důležitá je jejich společenská emancipace ve spojení s manželstvím a morálkou. „V dávných dobách a v orientě až do dnešních dob zajišťovala se ctnost žen tím, že
se osamocovaly. Nestal se žádný pokus, aby si vypěstovaly
vnitřní sebekázeň, ale vše bylo vykonáno, aby se jim odňala
veškerá možnost hřešit. Na západě tato metoda nebyla nikdy bezvýhradně přijata, ale počestné ženy byly vychovávány od nejútlejšího mládí tak, aby se jim jakýkoli pohlavní
styk mimo manželství hnusil. Tou měrou, jak se metody této
výchovy víc a více zdokonalovaly, ubývalo vnějších přehrad.
Ti, kdo se nejvíce zasloužili o to, aby vnější přehrady padly,
byli přesvědčeni, že vnitřní přehrady postačí. Soudilo se na
příklad, že gardedáma je zbytečná, poněvadž hodná dívka,
která byla dobře vychována, nikdy nepodlehne svodům mladých mužů, ať se jí povolí jakákoli příležitost k podlehnutí.
Počestné ženy v dobách mého mládí se všeobecně domnívaly, že pohlavní styk je většině žen nepříjemný a snáší
se v manželství pouze z citu povinnosti; ježto měly tento
názor, troufaly si povoliti svým dcerám více svobody než
by se v dobách realističtějších bylo považovalo za moudré.
Výsledky se možná poněkud lišily od toho, co se očekávalo,
a to nejen u manželek, ale také u neprovdaných žen. Ženy
doby viktoriánské byly v duchovním vězení a velmi mnoho
žen tam ještě je. Tato pouta nebyla uvědomělá, poněvadž
sestávala z podvědomých inhibicí. Znehodnocení zákazů
u mládeže naší doby vedlo k tomu, že se znovu objevily
ve vědomí instinktivní touhy, které byly pohřbeny pod
horou pruderie. To má velmi revoluční účinky na pohlavní
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morálku, nejen v jedné zemi nebo v jedné třídě, ale ve
všech kulturních zemích a ve všech třídách.
Požadavek rovnosti mezi muži a ženami se vztahoval od
počátku nejen na politická práva, nýbrž také na sexuální
morálku. Stanovisko Mary Wollstonecraftové bylo veskrze
moderní, ale další průkopnice ženských práv jí v tom nenásledovaly. Byly naopak většinou velmi přísnými moralistkami, které doufaly, že na muže vloží morální pouta, která
až dosud snášely jen ženy. Avšak od r. 1914 se daly mladé
ženy jiným směrem bez dlouhého teoretizování. Citový
rozruch způsobený válkou byl nepochybně hlavní příčinou
tohoto nového odchýlení, ale bylo by k němu došlo za nedlouho tak jako tak. Podnětem k ženské ctnosti byl v minulosti hlavně strach z pekelného ohně a strach z těhotenství;
první podnět byl odstraněn úpadkem theologické pravověrnosti, druhý prostředky proti početí. Po nějakou dobu
udržovala se tradiční morálka silou zvyku a duševní setrvačností, ale tyto přehrady padly válečným nárazem. Moderní
feministky netouží již tak jako feministky před třiceti lety
odstraniti „neřesti“ mužů; žádají spíše, aby to, co je dovoleno mužům, bylo dovoleno také jim. Jejich předchůdkyně
usilovaly o rovnost v mravním otroctví, kdežto ony usilují
o rovnost v mravní volnosti.
Celé toto hnutí je dosud ve velmi raném stadiu a není
možno říci, jak se bude dále vyvíjet. Jeho přívrženkyně
a zastánkyně jsou dosud většinou zcela mladé. Mají velmi
málo bojovníků mezi osobami, které mají nějakou váhu
a důležitost. Policie, zákon, církev a jejich rodiče jsou
proti nim, kdykoli se nějaká fakta donesou k sluchu těchto
držitelů moci, ale mladí jsou celkem tak hodní, že zatajují
skutečnost před těmi, kterým by mohla způsobit bolest.
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Spisovatelé, kteří jako soudce Lindsey hlásají fakta, jsou
nařčeni starými, že mladé pomlouvají, ačkoli mladí nevědí
nic o tom, že by byli pomlouváni.
Situace takového rázu je ovšem velmi nestálá. Je otázka,
co ze dvojího se stane dřív: buď si staří uvědomí skutečnost
a budou se snažit zbavit mladé jejich nově nabyté svobody,
anebo mladí dospívajíce získají si důstojná a důležitá postavení, takže nové morálce se může dostat uznání shůry.
Můžeme předpokládati že v jedné zemi se setkáme s tím,
v jiné s oním výsledkem. V Itálii, kde nemravnost jako vše
ostatní je vyhrazena státu, se koná mohutný pokus, aby se
vynutila „ctnost“. V Rusku je tomu právě naopak, ježto
vláda je na straně nové morálky. V protestantských částech
Německa asi zvítězí svoboda, kdežto v katolických částech je výsledek mnohem pochybnější. Francie se stěží dá
zviklati ve svém ustáleném společenském řádu, v němž se
nemravnost připouští v určitých formách, které se nesmějí
překročiti. K čemu dojde v Anglii a v Americe si netroufám
prorokovati.
Zamysleme se však na okamžik nad logickými závěry požadavku rovnosti žen s muži. Mužům bylo od nepamětných
dob dovoleno v praxi, i když ne v teorii, dopřáti si nezákonných intimních poměrů. Neočekávalo se od muže, že
vstoupí do manželství jako panic a ani po svatbě se nepohlíží na nevěru příliš vážně, když se o ní manželka a sousedé
nikdy nedovědí. Že takový systém byl možný, bylo podmíněno prostitucí. To však je instituce, kterou může moderní
člověk těžko hájit, a sotva by se našlo mnoho lidí, kteří by
navrhli, aby ženy nabyly týchž práv jako muži zavedením
mužských prostitutů k uspokojení žen, které si jako jejich
manželé přejí vzbudit zdání, že jsou ctnostné, ačkoli ve
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skutečnosti nejsou. Je však zcela jisto, že v těchto dobách
pozdních sňatků jen malé procento mužů se bude zdržovati
pohlavních styků až do doby, kdy si budou moci dovoliti založiti domácnost se ženou ze své vlastní třídy. A nebudou-li
neženatí muži zdrženliví, neprovdané ženy na základě stejných práv budou tvrditi, že také nemusí býti zdrženlivé.
Moralistům se nesporně tato situace zdá politováníhodná.
Každý konvenční moralista, který si dá práci si to promyslit,
shledá, že v praxi je odkázán na tak zvaný dvojí loket, to
jest na názor, že pohlavní ctnost je důležitější u ženy než
u muže. Snadno se řekne, že jeho teoretická etika vyžaduje
zdrženlivost také od mužů. Na to se přirozeně odpoví, že
tento požadavek se nemůže mužům vnutit, poněvadž je pro
ně snadné tajně hřešit. Konvenční moralista je takto proti
své vůli přinucen uznávati nejen nerovnost mezi muži a ženami, ale také názor, že je lépe pro mladého muže, aby měl
styk s prostitutkami než s dívkami své vlastní třídy, přes to,
že s těmito, a nikoli s prostitutkami, jsou jeho styky dobrovolné, nikoli námezdné a mohou býti láskyplné a roztomilé.
Moralisté ovšem nepromýšlí následků, když se zastávají morálky, o níž vědí, že se jí nikdo nebude říditi; domnívají se,
že pokud se nezastávají prostituce, nejsou odpovědni za to,
že prostituce je nevyhnutelným důsledkem jejich učení. To
je však pouze jiným dokladem známé pravdy, že moralista
z povolání je dnes člověkem podprůměrné inteligence.
Vzhledem k uvedeným okolnostem je zřejmo, že pokud se
mnoho mužů nemůže z hospodářských důvodů brzy ženiti
a mnoho žen se nemůže vůbec provdati, rovnost mezi muži
a ženami vyžaduje uvolnění norem ženské ctnosti. Je-li
mužům dovolen styk před svatbou (jako ve skutečnosti je),
musí býti ženám dovolen též. A ve všech zemích, kde je
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nadbytek žen, je zřejmou nespravedlností, aby tyto ženy,
které z aritmetické nutnosti musí zůstat svobodné, byly
úplně zbaveny sexuálních zážitků. Průkopníci ženského
hnutí neměli bezpochyby takových důsledků na mysli, ale
jejich moderní přívrženci je vidí zcela jasně a kdokoli se
vzpírá těmto důsledkům, musí si uvědomiti, že mu nejde
o spravedlnost k ženskému pohlaví.
Tato otázka nové morálky proti morálce staré vede k velmi
vyhraněnému důsledku. Nebude-li se na příště vyžadovati
čistota u dívek a věrnost u žen, bude nutno zavésti nové
metody k zabezpečení rodiny anebo se smířiti s rozbitím
rodiny. Dalo by se navrhnouti, aby se děti plodily jen v manželství a aby veškeren mimomanželský pohlavní styk byl učiněn neplodným použitím prostředků proti početí. V tomto
případě by se manželé mohli naučiti snášeti milence jako
Orientálci snášejí eunuchy. Obtíž s takovým plánem je, že
bychom se pak museli více spoléhati na účinnost prostředků
proti početí a pravdomluvnost manželek, než je moudré.
Tato obtíž se však může časem zmírniti. Jiná alternativa
v duchu nové morálky je úpadek otcovství jako důležité
společenské instituce. Stát by převzal povinnosti otce. Ve
zvláštních případech, kdy by si muž byl jist svým otcovstvím
a měl by své dítě rád, mohl oy se ovšem dobrovolně uvoliti
podporovati finančně matku a dítě, jako to dnes otcové
normálně činí; ale nebyl by podle zákona k tomu nucen.
Všechny děti by byly vlastně na tom tak, jako dnes děti
nemanželské, jichž otec není znám, s tím rozdílem, že by
to stát považoval za případ normální a dal by si více práce
s jejich výchovou než dnes.
Má-li se na druhé straně zase zavést stará morálka, je
k tomu nezbytně třeba jistých předpokladů; některé z nich
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jsou již v platnosti, ale zkušenost ukazuje, že tyto předpoklady samy nejsou působivé. Prvním nutným předpokladem
je, aby výchovou se dívky stávaly hloupými, pověrčivými
a nevědomými; tento požadavek je již splněn ve školách, které jsou pod dozorem církví. Dalším požadavkem
je přísná censura všech knih, které podávají informace
o pohlavních otázkách; tato podmínka se již také začíná
dodržovat v Anglii a Americe, poněvadž se censura beze
změny zákona stává přísnější s rostoucí horlivostí policie.
Tyto podmínky jsou však zřejmě nepostačitelné, poněvadž
již existují. Jedině by se osvědčilo, kdyby se mladým ženám
vzala veškerá příležitost, aby byly s muži o samotě: dívkám
se musí zakázat vydělávat si na živobytí mimo domov; nikdy se jim nesmí dovolit jít na vycházku, leda v průvodu
matek nebo tet; politováníhodný zvyk chodit tancovat bez
gardedámy se musí přísně vykořenit. Musí býti zákonem zapovězeno, aby neprovdaná žena pod padesát let měla svůj
vlastní automobil a snad by se doporučovalo podrobovati
všechny neprovdané ženy pod padesát let jednou za měsíc
lékařské prohlídce policejních lékařů a poslati do káznice
všechny ženy, u nichž by se shledalo, že nejsou pannami.
Užívání prostředků proti početí by se ovšem muselo vymýtit
a musí být trestné projeviti v rozhovoru s neprovdanými
ženami nějakou pochybnost o dogmatě o věčném zatracení.
Budou-li se tato opatření usilovně prováděti po nějakých
sto let nebo déle, zarazí snad poněkud vzrůstající vlnu
nemorálnosti. Myslím však, aby se vyloučilo risiko jistých
poklesků, že by bylo dobře, aby všichni strážníci a všichni
lékaři byli vykleštěni. Snad by se mělo jíti ještě o krok dále
vzhledem k vrozené zhýralosti mužské povahy. Skoro si myslím, že by se moralistům doporučovalo hájiti stanoviska,
aby všichni muži byli vykleštěni kromě duchovních.
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Shledáme, že ať se rozhodneme pro to neb ono, při všem
jsou obtíže a námitky. Připustíme-li, aby byl nové morálce dán volný průchod, půjde nutně ještě dále a z toho
vzniknou takové obtíže, o jakých se nám dosud ani nezdá.
Jestliže se však pokusíme v moderním světě vymáhati
omezení, která byla možná v minulém věku, vede nás to
k nemožně přísným opatřením, proti nimž by se lidská přirozenost brzo vzbouřila. To je tak jasné, že, ať nás čekají
jakákoli nebezpečí a obtíže, musíme se spokojiti s tím, že
necháme svět jít raději kupředu než zpět. Za tím účelem
budeme potřebovati zcela novou morálku. Tím rozumím, že
závazky a povinnosti se budou stále muset uznávat, ačkoli
se budou asi velmi lišit od závazků a povinností, jaké se
uznávaly v minulosti. Pokud se moralisté spokojují tím, že
káží návrat k systému, který je na věky mrtvý, nemohou
učinit naprosto nic, aby mravně ukáznili novou svobodu
nebo ukázali na nové povinnosti, které s sebou přináší.
Nejsem toho názoru, že by se v novém systému nejinak než
ve starém mělo bezuzdně povolovat pudu, ale myslím, že
okolnosti, za jakých se bude impuls omezovat a pohnutky
tohoto omezování, budou jiné než bývaly v minulosti. Celý
problém sexuální morálky se vlastně musí znova promysliti.
Následující stránky jsou míněny jako příspěvek k tomuto
úkolu, třeba že velmi skromný.



VÝZNAM LÁSKY V LIDSKÉM ŽIVOTĚ
V obvyklém poměru společnosti vůči lásce je skoro napořád
podivná dvojakost: jednak dodává hlavní náměty pro básně,
romány a dramata; na druhé straně ji většina vážných sociologů úplně ignoruje a nepovažuje ji za nutný požadavek
v hospodářské a politické reformě. Nepovažuji tento poměr
za oprávněný. Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších
věcí v lidském životě a považuji každý systém za špatný,
který zasahuje zbytečně do jejího volného rozvoje.
Láska, užívá-li se náležitě tohoto slova, neznamená snad
libovolný vztah mezi pohlavími, nýbrž pouze takový, jenž
oplývá citem, který je nejen fysický, ale také duševní.
Může dosáhnouti jakéhokoli stupně síly. City, jaké se vyjadřují v Tristanu a Isoldě, se shodují se zkušeností nesčetných mužů a žen. Schopnost vyjádřiti umělecky cit lásky je
vzácná, ale cit sám, alespoň v Evropě, vzácný není. V některých společnostech je mnohem běžnější než v jiných,
a to nezávisí podle mého názoru na povaze lidí, o něž jde,
ale na jejich konvencích a institucích. V Číně je řídkým zjevem a objevuje se v historii jako známka špatných císařů,
kteří se octli na scestí vinou zlých konkubín: tradiční čínská
kultura zavrhovala všechny silné city a soudila, že u muže
má za všech okolností rozum podržeti vrch. V tom se podobala počátku osmnáctého století. My, kteří máme za sebou
romantismus, francouzskou revoluci a světovou válku, jsme
si vědomi toho, že rozum nepřevládá v lidském životě do
té míry, jak se doufalo za vlády královny Anny. A rozum
sám se stal zrádcem, vytvořiv učení o psychoanalyse. Trojí
hlavní činností moderního života stojící mimo rozum jest
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náboženství, válka a láska; všechny stojí mimo rozum, ale
láska není proti rozumu, rozumný i muž se může z ní těšiti
v rozumných mezích. Z důvodu, které jsme vzali v úvahu
v minulých kapitolách, vyskytuje se v moderním světě jistý
antagonism mezi náboženstvím a láskou. Myslím, že tento
antagonism není nevyhnutelný; vyplývá pouze z toho, že
křesťanské náboženství na rozdíl od některých jiných má
kořeny v asketismu.
V moderním světě má však láska ještě jednoho nepřítele,
nebezpečnějšího než je náboženství, a to je evangelium
práce a hospodářského úspěchu. Má se všeobecně za to,
zvláště v Americe, že muž nemá dopustiti, aby mu láska
mařila jeho kariéru, a připustí-li to, že je hloupý. Avšak
v tom jako ve všech lidských věcech je zapotřebí rovnováhy. Bylo by pošetilé, ačkoli v některých případech by to
bylo tragicky heroické, obětovati kariéru úplně lásce, ale
je stejně pošetilé, a naprosto ne heroické, obětovati lásku
úplně kariéře. Nicméně se to stává a musí se to stávati ve
společnosti organisované na základě všeobecného shonu
po penězích. Všimněte si života typického businessmana
dnešního dne, zejména v Americe: sotva dospěje, věnuje
všechny svoje nejlepší myšlenky a nejlepší energii finančnímu úspěchu; všechno ostatní je pouze bezvýznamnou
zábavou. V mládí uspokojuje svoje tělesné potřeby čas od
času s prostitutkami; pak se ožení, ale jeho zájmy jsou naprosto rozdílné od zájmů jeho ženy a nikdy vlastně se s ní
důvěrně nesblíží. Vrací se domů pozdě a unaven kanceláří;
vstává ráno dříve než se probudí jeho žena; neděle tráví
hraním golfu, poněvadž pohyb je nutný, aby si zachoval
svěžest pro boj o peníze. Zájmy jeho ženy se mu zdají čistě
ženskými, schvaluje je sice, ale nesnaží se, aby je s ní sdílel.
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Nemá kdy na nedovolenou lásku stejně jako nemá kdy na
lásku v manželství, ačkoli ovšem navštíví snad někdy prostitutku, je-li mimo domov někde za obchodem. Jeho žena
pravděpodobně k němu zůstane sexuálně chladná, čemuž
se nelze diviti, poněvadž nikdy nemá kdy se ucházet o její
přízeň. Podvědomě je nespokojen, ale neví proč. Utápí
svou nespokojenost hlavně v práci, ale také jinými méně
chvalitebnými způsoby, například sadistickými rozkošemi
plynoucími z pozorování boxerských matchů nebo pronásledováním radikálů. Jeho žena, která je stejně nespokojená,
nachází náhradu v kultuře podřadného rázu a v tom, že
hlásá ctnost sužováním všech těch, jejichž život je velkodušný a svobodný. Tak se nedostatek pohlavního uspokojení
u manžela i manželky obrací v nenávist k lidstvu, které se
jeví jako smysl pro obecné zájmy a vysoká mravní úroveň.
Tento neblahý stav je zaviněn hlavně špatným chápáním
našich sexuálních potřeb. Sv. Pavel si patrně myslel, že
v manželství není ničeho jiného zapotřebí než příležitosti
k pohlavnímu obcování, a tento názor celkem podporovalo
učení křesťanských moralistů. Jejich nechuť k pohlaví je
zaslepila, takže neviděli jemnějších stránek pohlavního
života a následek toho je, že ti, kdo museli projít jejich
učením v mládí, jdou světem slepí k svým vlastním nejlepším možnostem. Láska je mnohem více než jen touha po
pohlavním obcování; je hlavním východiskem z osamělosti,
jakou trapně pociťuje většina mužů a žen po velkou část
svého života. Ve většině lidí tkví hluboce zakořeněná bázeň
před chladným světem a možnou krutostí stáda; touží, aby
byli milováni, a tuto touhu často zakrývají muži drsností,
neotesaností a pánovitostí a ženy svárlivostí a hubováním.
Vášnivá vzájemná láska, pokud trvá, tento pocit odstraňuje; boří tvrdé stěny vlastního já a vytváří novou bytost,
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složenou ze dvou, spojených v celek. Příroda nestvořila lidské bytosti, aby žily osamocené, poněvadž mohou splniti její
biologický cíl jedině s pomocí jiné bytosti; a kulturní lidé
nemohou plně uspokojiti svůj pohlavní instinkt bez lásky.
Tento pud se nedá plně uspokojiti, není-li na tomto vztahu
účastná celá lidská bytost, po duševní i tělesné stránce. Ti,
kdo nikdy nezažili hlubokou důvěrnost a vřelou družnost,
plynoucí ze šťastné obapolné lásky, přišli o to i nejlepší, co
lidský život může poskytnout; podvědomě, ne-li vědomě,
to cítí a z toho vyplývající zklamání vede je k závistivosti,
pronásledování a krutosti. Dáti náležité místo vášnivé lásce
mělo ty tedy býti úkolem sociologovým, poněvadž mužové
ani ženy nemohou dosáhnouti plného rozvoje, nedostane-li
se jim této zkušenosti a nemohou cítiti k ostatnímu světu
onen velkodušný vřelý vztah, bez něhož se jejich činnost ve
společnosti stane patrně škodlivou.
Většina mužů a žen pocítí za příznivých okolností vášnivou
lásku v některé době svého života. Avšak pro nezkušené je
velmi těžko rozeznati vášnivou lásku od pouhého zalíbení;
zvláště je tomu tak u dívek dobře vychovaných, kterým
bylo vštěpováno, že rozhodně nemohou zatoužit po políbení muže, kterého nemilují. Očekává se od dívky, že bude
pannou až do sňatku, stane se velmi často, že ji zaskočí
přechodná a bezvýznamná sexuální záliba, kterou by žena
se sexuální zkušeností snadno rozeznala od lásky. To bylo
jistě častou příčinou nešťastných manželství. I tam, kde
je vzájemná láska, může býti otrávena domněnkou jednoho z obou, že je hříšná. Tato domněnka může ovšem
míti zcela podstatné důvody. Na př. Parnell jistě hřešil,
když se dopustil cizoložství, poněvadž tím odsunul splnění
irských tužeb na mnoho let. Ale i tam, kde pocit hříšnosti
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je neodůvodněný, stejně lásku otráví. Má-li láska přinésti
všechno dobro, které přinésti může, musí býti svobodná,
velkodušná, nespoutaná a procítěná celou duší.
Pocit hříchu, se kterým konvenční výchova spojuje lásku,
i lásku v manželství, hlodá často podvědomě v mysli mužů
stejně jako v mysli žen, u těch, kdo se drží starých tradic,
stejně jako u těch, kdo z nich uvědoměle vybavili své myšlení. Účinky tohoto nazírání jsou různé; často dělá muže
brutálními, neohrabanými a bezcitnými při milování, poněvadž se nemohou odhodlat o tom mluvit, aby zjistili city
ženy, ani nemohou pochopiti, jak je důležité, aby ke konečnému aktu docházelo poznenáhlu, což je pro většinu žen
naprosto nutné, mají-li z toho míti požitek. Ba často si ani
neuvědomují, že žena má z toho míti požitek, a nemá-li ho,
že je to vina jejího milovníka. Ženy, které byly konvenčně
vychovány, často si zakládají na chladnosti, jsou odměřené
ve svých fysických projevech, nesvolují snadno k fysickým
důvěrnostem. Obratný milovník snad překoná tuto plachost, ale muž, který ji uctívá a obdivuje se jí jako známce
ctnostné ženy, ji asi nepřekoná a následek toho bude, že
i po mnoha letech z trávených v manželství vztahy muže
a ženy zůstanou stísněné a více méně formální. V dobách
našich dědečků manželé nikdy neočekávali, že uvidí svoje
manželky nahé, a jejich manželky by se byly zděsily při
podobné myšlence. Toto stanovisko je stále ještě obecnější
než by se mohlo mysliti a i mezi těmi, kdo to překonali,
zůstává mnoho ze starých pout.
Je ještě jedna překážka, spíše psychologická, jež brání
plnému rozvoji lásky v moderním světě, a to je obava mnohých lidí, že si nezachovají svoji individualitu nedotčenu. To
je pošetilá a hodně moderní obava. Individualita není sama
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sobě cílem; musí vstoupiti do zúrodňujícího styku se světem a při tom ztratiti svou odloučenost. Individualita, která
se zavírá pod skleněný poklop, vadne, kdežto ta, která se
volně stravuje ve styku s lidmi, se obohacuje. Láska, děti
a práce jsou velké prameny zúrodňujícího styku mezi jednotlivcem a ostatním světem. Z nich přichází láska obyčejně
časově první na řadu. Kromě toho je jí nutně zapotřebí, aby
se otcovská láska plně rozvila, jelikož se v dítěti obyčejně
zračí význačné vlastnosti obou rodičů, a když se nemilují,
každý z nich bude míti zalíbení pouze ve svých vlastních
vlastnostech, když se objeví u dětí, a bude se mrzeti nad
vlastnostmi druhého rodiče. Práce sama vždycky nestačí,
aby přivedla muže do plodného styku s vnějším světem.
Přivede-li ho či ne, záleží na tom, v jakém duchu se podniká. Práce, jejíž pohnutky jsou čistě finanční, nemůže míti
této hodnoty, nýbrž pouze taková práce, která je výrazem
nějaké oddané lásky, ať už k lidem, k věcem či toliko k nějaké vidině. Láska sama nemá ceny, je-li pouhým projevem
pudu po vlastnictví; je pak na úrovni práce, konané pouze
pro peníze. Aby láska nabyla té hodnoty, o které mluvíme,
musí láska vzbuditi pocit, že osobnost milované bytosti je
právě tak důležitá jako vlastní já a musí se vnímati city
a přání druhého, jakoby to byly city a přání vlastní. To jest,
musí dojíti k instinktivnímu a ne jen k uvědomělému rozšíření egoistického citu tak, aby v něm byla zahrnuta i osoba
druhá. To všechno je ztíženo naší bojovnou soutěžící společností a pošetilým kultem osobnosti, pramenícím jednak
z protestantismu, jednak z romantismu.
V moderní společnosti zbavené předsudků hrozí lásce, pojímané v onom vážném smyslu, jakým se zde zabýváme,
nové nebezpečí. Když lidé již necítí, žádné mravní závady
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v pohlavním obcování, kdykoli je k němu podnítí nějaká
zcela všední pohnutka, navyknou si oddělovati pohlaví od
vážného citu a od pocitů náklonnosti; mohou je dokonce
spojovati a s nenávistí. Nejlepší příklady toho podávají romány Aldousa Huxleyho. Jeho osoby dívají se na pohlavní
styk jako sv. Pavel jen jako na fysiologickou úlevu; vyšší
hodnoty, s kterými může býti spojen, jsou jim, jak se zdá,
neznámy. Od takového hlediska je jen krůček k obnově asketismu. Láska má své vlastní ideály a svá vlastní vnitřní
mravní měřítka. Ta jsou zkalena i v křesťanském učení i ve
vzpouře značné části mladší generace, která se šmahem
bouří proti vší sexuální morálce. Pohlavní styk odloučený
od lásky nemůže přinésti hlubokého uspokojení pudu. Neříkám, že by k němu nemělo nikdy dojíti, neboť kdyby se měl
zameziti, museli bychom vytyčiti tak neúprosné přehrady,
že by i k lásce těžko docházelo. Pravím jen, že pohlavní
styk bez lásky má malou cenu a má se na něj pohlížeti především jako na pokusy, jež mohou vésti k lásce.
Nároky lásky na uznané místo v lidském životě jsou, jak
jsme viděli, velmi značné. Ale láska je anarchickou silou,
která, je-li jí ponechána svoboda, nedá se poutati žádným
zákonem ani zvykem. Pokud nepřicházejí v úvahu také
děti, nemá to velkého významu. Ale jakmile se objeví
děti, ocitáme se v jiné oblasti, kde láska se již neřídí svými
vlastními zákony, ale slouží biologickým cílům rasy. Musí
existovati společenská etika, která má na zřeteli děti, a ta
může, dojde-li k rozporu, nabýti převahy nad vášnivou láskou. Moudrá etika však bude hledět tyto rozpory co nejvíce
vyrovnat, nejen proto, že láska je sama sebou dobrá, ale
také proto, že je dobré pro děti, když se jejich rodiče mi42

lují. Zajistiti co nejmenší zasahování do lásky, pokud se to
srovnává se zájmy dětí, mělo by býti jedním z hlavních cílů
moudré sexuální etiky.



MANŽELSTVÍ
V této kapitole hodlám pojednati o manželství bez zřetele
k dětem, pouze jako o vzájemném poměru mužů a žen.
Manželství se ovšem liší od ostatních pohlavních vztahů
tím, že je právní institucí. Téměř ve všech společnostech
je také náboženskou institucí, ale nejdůležitější je při něm
jeho právní ráz. Manželství je pouze uzákoněním poměrů,
které se vyskytují nejen mezi primitivními lidmi, ale také
u opic a různých jiných zvířat. Zvířata žijí ve skutečnosti
v manželství všude tam, kde je zapotřebí součinnosti samečkovy při výchově mláďat. Zpravidla jsou manželství
u zvířat monogamická a podle některých znalců je tomu tak
zvláště u anthropoidních opic. Zdá se, máme-li věřiti těmto
autoritám, že tato šťastná zvířata nejsou postavena před
problémy, které doléhají na lidskou společnost, poněvadž
sameček, jakmile se jednou spáří, přestává si všímati všech
ostatních samiček a jakmile se spáří samička, pozbývá
půvabu pro všechny ostatní samečky. Je tedy u anthropoidních opic hřích neznámý, ačkoli nemají opory v náboženství, ježto pud postačí, aby byli ctnostní. Některé doklady
dosvědčují, že podobné poměry existují také u nejnižších
divošských ras. Křováci jsou prý přísně monogamní a pokud
vím byli Tasmánci (nyní vyhynulí) bezvýminečně věrní svým
ženám. I u civilizovaného lidstva můžeme někdy pozorovati
slabé stopy monogamického instinktu. Vzhledem k tomu,
jaký vliv má zvyk na chování, jest se snad diviti, že se monogamie více do pudu nevžila. To však je ukázkou duševní
zvláštnosti lidských bytostí, z níž pramení jak jejich chyby,
tak jejich duševní bystrost, že totiž jejich obraznost může
zdolati zvyky a raziti nové dráhy.
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Zdá se pravděpodobným, že původní monogamie byla po
prvé porušena z hospodářských důvodů. Kdekoli mají tyto
pohnutky vliv na sexuální chování, působí bez výjimky
zhoubně, poněvadž nahrazují poměr založený na instinktu
poměrem otrockým nebo kupním. V raných zemědělských
a pastýřských společnostech byly ženy i děti pro muže hospodářskou výhodou. Ženy pro něho pracovaly a dětí po pátém nebo šestém roce se začaly uplatňovati na polích nebo
při chovu dobytka. Proto se nejmocnější muži snažili míti
pokud možno nejvíce žen. Polygamie může zřídka kdy býti
zavedena v celé obci, poněvadž není zpravidla velkého přebytku žen; je výsadou náčelníků a bohatých mužů. Množství
žen a dětí tvoří cenný majetek, a proto ještě zvyšuje privilegované postavení majitele. A tak se prvotní úkol ženy
stává úkolem výnosného domácího zvířete a její sexuální
funkce se stává podřadnou. Na této úrovni civilizace se muž
zpravidla snadno může se ženou rozvésti, ačkoli v tomto
případě musí navrátiti její rodině všechno věno, které mu
snad přinesla. Pro ženu však není celkem možno s manželem se rozvésti.
Poměr většiny polocivilizovaných společností k cizoložství
se shoduje s tímto názorem. Na velmi nízkém stupni civilizace se cizoložství někdy snáší. Když se prý Samojci musí
vydat někam na cestu, jsou zcela připraveni na to, že si
jejich ženy jejich nepřítomnost vynahradí. Na poněkud vyšším stupni se však cizoložství u žen trestá smrtí anebo při
nejmenším velmi přísně. Vyprávění Munga Parka o Mumbo
Jumbovi bylo dobře známo, když jsem byl mlád, a rmoutilo
mne, když jsem v posledních letech shledal, že Američané,
kteří si zakládají na svých znalostech, zmiňují se o Mumbo
Jumbovi jako o bohu Konga. Byl to nastrčený démon,
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kterého si vymyslili mužové z horního toku řeky Nigru,
aby zastrašili ženy, které zhřešily. Při líčení Munga Parka
nezbytně se vtírá voltairovský názor o vzniku náboženství,
takže je moderní anthropologové nenápadně potlačili,
poněvadž nemohou připustiti, že by do jednání divochů
proniklo promyšlené darebáctví. Muž, který obcoval se ženou jiného, se ovšem také provinil, ale muž, který obcoval
s neprovdanou ženou, nebyl ničím vinen, leda že snížil její
cenu na manželském trhu.
S příchodem křesťanství se tento názor měnil. Podíl náboženství na manželství se značně zvýšil a porušení manželského zákona se odsuzovalo spíše jako porušení zákazu než
porušení majetku. Obcovati se ženou někoho jiného zůstávalo ovšem proviněním proti tomuto muži, ale míti jakýkoli
mimomanželský styk bylo proviněním proti Bohu, a to podle
názoru církve bylo daleko vážnější. Z téhož důvodu byl prohlášen rozvod, který se mužům dříve bez obtíží povoloval,
za nepřípustný. Manželství se stalo svátostí, a proto se stalo
doživotním.
Byl to zisk, nebo ztráta pro lidské štěstí? To je velmi těžko
říci. U venkovanů byl život vdaných žen vždycky velmi
tvrdý a celkem byl nejtvrdší u nejméně civilizovaných venkovanů. U nejbarbarštějších národů je žena stará v pětadvaceti letech a nemůže doufati, že si v tomto věku udrží
nějaké stopy krásy. Pohlížeti na ženu jako na domácí zvíře
bylo jistě mužům velmi příjemné, ale pro ženy to znamenalo život naplněný pouze dřinou a útrapami. Křesťanství
sice v některém směru zhoršilo postavení žen, zvláště v zámožných třídách, ale uznávalo alespoň jejich theologickou
rovnost s muži, a odmítalo dívati se na ně jako na výhradní
vlastnictví jejich manželů. Vdaná žena neměla ovšem
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práva opustiti svého manžela pro jiného muže, ale mohla
ho opustiti pro život náboženský. A v celku pokrok směrem
k lepšímu postavení žen byl u velkých mas obyvatelstva
snadnější s hlediska křesťanského než s hlediska předkřesťanského.
Když se dnes rozhlédneme po světě a položíme si otázku,
za jakých poměrů dochází ke šťastnému manželství a kdy
k nešťastnému, dospíváme k poněkud zvláštnímu závěru:
zdá se, že čím kulturnějšími se lidé stávají, tím více
ztrácejí schopnost prožíti život v trvalém štěstí po boku
jednoho druha. Irští rolníci bývali podle svědectví těch,
kdo by je mohli znáti, celkem šťastní a ctnostní ve svém
manželském životě, ačkoli o jejich manželství rozhodovali
až do nedávna rodiče. Celkem vzato je manželství nejsnazší
tam, kde se lidé od sebe nejméně liší. Když se muž liší málo
od ostatních mužů a žena se málo liší od ostatních žen,
není zvláštního důvodu, proč by měli litovat, že si nevzali
někoho jiného. Ale lidé s rozmanitými zálibami, snahami
a zájmy budou asi vyžadovat od svého druha duševní spřízněnost a budou nespokojeni, když shledají, že jí nezískali
tolik, kolik získat mohli. Církev, která se dívá na manželství
výhradně s hlediska sexuálního, nevidí důvodu, proč by jeden druh neměl vyhovovati stejně dobře jako jiný a může
proto trvati na nerozlučitelnosti manželství, aniž si uvědomuje útrapy, ke kterým to často vede.
Jinou podmínkou pro štěstí v manželství je malý počet
nezadaných žen a nedostatek příležitosti, aby se ženatý
muž ve společnosti stýkal s počestnými ženami. Je-li vyloučeno, že by mohlo dojíti k pohlavním stykům s jinou
ženou než vlastní manželkou, většina mužů se vpraví do
situace a shledá, že je zcela snesitelná s výjimkou případů
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neobvykle nepříznivých. Totéž platí o ženách, zejména
když si nikdy nepředstavují, že by manželství mohlo přinésti mnoho štěstí. To jest, manželství bude nejspíše tím,
čemu říkáme šťastné manželství, jestliže manželé nikdy
mnoho štěstí od něho neočekávali.
Ustálený společenský zvyk zabraňuje z téhož důvodu do
jisté míry tak zvaným nešťastným manželstvím. Uznává-li
se svazek manželský za konečný a neodvolatelný, nedostává
se obrazotvornosti podnětu, aby bloudila jinam a představovala si, oč úchvatnějšího štěstí bylo možno dosáhnout.
Aby byl za této nálady zajištěn domácí mír, stačí, aby ani
manžel, ani manželka neklesli příliš hluboko pod obecně
uznávanou úroveň slušného chování, ať je jakákoli.
U kulturních lidí není v dnešním moderním světě žádné
z těchto podmínek k tak zvanému štěstí, a také shledáváme, že po několika prvních letech není mnoho manželství
šťastných. Některé z těchto příčin nešťastných manželství
souvisejí s kulturou, ale jiné by zmizely, kdyby muži a ženy
byly vzdělanější, než jsou. Začněme s posledním případem.
Z nich je nejdůležitější špatná pohlavní výchova, která je
mnohem obyčejnějším zjevem u zámožných lidí než kdy
může být u venkovanů. Venkovské děti si brzy zvyknou
na projevy přírodních pudů, které mohou pozorovat nejen u lidských bytostí, ale i u zvířat. To je zachrání před
nevědomostí i před nedůtklivostí. Pečlivě vychované děti
zámožných lidí jsou naopak chráněny přede vší praktickou
znalostí sexuálního života a i nejmodernější rodiče, kteří učí
děti z knih, neposkytnou jim onoho vědomí praktické běžné
znalosti, kterého venkovské dítě záhy nabude. Triumfem
křesťanského učení je, když se vezmou muž a žena a žádný
z nich neměl před tím sexuální zkušenosti. Tam, kde k tomu
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dojde, jsou výsledky z větší části neblahé. Lidským bytostem není instinktem dáno, jak se mají chovat po stránce
sexuální, takže nezkušený ženich a nevěsta, kteří si pravděpodobně tento fakt vůbec neuvědomují, jsou zachváceni
studem a trapnými city. Je to sotva lepší, když žena sama je
nevinná a muž nabyl své zkušenosti od prostitutek. Většina
mužů si neuvědomuje, že po svatbě je zapotřebí o ženu se
ucházet, a mnohé dobře vychované ženy si neuvědomují,
jak manželství poškozují, když zůstávají odměřené a fysicky zdrženlivé. To vše by se dalo napravit lepší pohlavní
výchovou, a ta je také skutečně o mnoho lepší u nynější
mladé generace než bývala za jejich rodičů a prarodičů.
Mezi ženami bývalo rozšířeno přesvědčení, že stojí mravně
výše než muži z toho důvodu, že nepociťují tolik sexuální
rozkoše. Toto stanovisko znemožňovalo upřímnou družnost
mezi manžely. Samo o sobě se ovšem nedalo ospravedlniti,
poněvadž neschopnost cítiti sexuální rozkoš nejen že není
ctností, ale je pouhým fysiologickým nebo psychologickým
nedostatkem, jako neschopnost radovati se z jídla, která
se také před sto lety očekávala od žen vybraného chování.
O ostatních příčinách nešťastných manželství se však nedá
tak snadno pojednati. Myslím, že kulturní, ničím neomezovaní lidé, ať muži nebo ženy, jsou většinou polygamní
ve svých instinktech. Mohou se hluboce zamilovati a po
několik let být úplně zaujati jedinou osobou, ale dříve či
později pohlavní intimita otupí prudkost vášně a pak se počínají dívati jinam, aby znovu vzkřísili dřívější vzrušení. Je
ovšem možno ovládnouti tento popud v zájmu mravnosti,
ale je velmi těžko zabrániti, aby tento popud neexistoval.
Se vzrůstem svobody žen nastala mnohem větší příležitost
k manželské nevěře než jaká byla v dobách dřívějších.
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Z příležitosti se rodí myšlenka, z myšlenky se rodí žádost
a není-li náboženských ohledů, rodí se ze žádosti čin.
Emancipace žen učinila v mnohém ohledu manželství nesnadnějším. Za starých časů musela se žena přizpůsobit
manželovi, ale manžel se nemusel přizpůsobovat ženě.
Dnes mnoho žen na základě ženského práva na vlastní individualitu a vlastní kariéru není ochotno přizpůsobovat se
manželovi více než do určité míry, kdežto muži, kteří stále
ještě baží po staré tradici mužské nadvlády, nevidí důvodu,
proč by oni se měli ve všem přizpůsobovat. Tato nesnáz
vzniká zejména, jde-li o nevěru. Za starých časů býval muž
tu a tam nevěrný, ale jeho žena o tom zpravidla nevěděla.
Věděla-li, přiznal se, že zhřešil a přesvědčil ji, že se kaje.
Ona pak byla obyčejně ctnostná. Nebyla-li, a její manžel
se o tom dověděl, manželství se rozbilo. Kde se nežádá
vzájemná věrnost, jako se to děje v mnohých moderních
manželstvích, pud žárlivosti přece jen trvá a často se stává
osudným pro další trvání nějaké hluboce založené důvěrnosti, i když nedochází k otevřeným hádkám.
Ještě jedna nesnáz se naskýtá modernímu manželství, kterou pociťují zejména ti, kdo si jsou nejvíce vědomi ceny
lásky. Láska může jen potud kvésti, pokud je svobodná
a dobrovolná; myšlenka, že je povinností, ji zabíjí. Říci, že
je vaší povinností milovat někoho, je nejjistější způsob, jak
vás dohnati k tomu, abyste jeho nebo ji nenáviděli. Manželství jakožto spojení lásky se zákonnými pouty se tak octne
mezi dvěma stoličkami. Shelley praví:
S tou velkou sektou nejsem ve shodě,
jež učí vydat se všanc náhodě
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a ženu vzít si z davu, milenku,
pro druhé nemít ani vzpomínku,
ač moudré, dobré jsou; byť zákonem
dnes mravů byla tato cesta těm,
kteří jak otroci umdleni jdou
k svým domovům s mrtvými širokou
silnicí světa, každý přikován
k příteli, či žárlivému nepříteli snad,
kde pustý, nejdelší všech cest je lán –
Nemůže býti pochyby, že uzavříti se po svatbě každé lásce,
která se blíží odjinud, znamená omeziti vnímavost a porozumění a příležitost k cenným lidským vztahům. Znamená
to násilně potlačiti něco, co je s krajně idealistického hlediska samo o sobě žádoucí. A jako každá negativní morálka
přispívá to k vytvoření, abych tak řekl, policejního názoru
na celý lidský život – to jest názoru, který vždy vyhledává
příležitost něco zapovídat.
Z těchto všech důvodů, z nichž mnohé jsou spojeny s nespornými hodnotami, manželství se stalo obtížným a nemá-li se státi překážkou ve štěstí, musí se pojímati poněkud novým způsobem. Jedním řešením, často navrhovaným
a skutečně vyzkoušeným ve velkém měřítku v Americe, je
snadný rozvod. Tvrdím sice, jako každý lidumilný člověk,
že pro rozvod by mělo platiti více důvodů než jich připouští
anglický zákon, avšak neuznávám, že by snadný rozvod byl
rozřešením obtíží v manželství. Kde je manželství bezdětné,
tam může býti rozvod často správným, řešením, i když obě
strany se všemožně snaží, aby se chovaly řádně; avšak kde
jsou děti, je stabilita manželství podle mého názoru věcí
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značně důležitou. (K tomuto předmětu se vrátím, až budu
mluviti o rodině.) Myslím, že tam, kde manželství je plodné
a obě strany jsou rozumné a slušné, má se předpokládati,
že bude doživotní, že však nebude vylučovati jiné sexuální
vztahy. Manželství, které začíná vášnivou láskou a vede
k dětem, jež jsou vytouženy a milovány, mělo by vytvořiti
tak hluboké pouto mezi mužem a ženou, že budou ve své
vzájemné náklonnosti cítiti něco nekonečně drahocenného,
i když sexuální vášeň pomine, a i když dokonce některý
z nich bude jat vášnivou láskou k někomu jinému. Tomuto
uzrání manželství bránila žárlivost, ale žárlivost, ačkoli je
to cit instinktivní, se dá ovládnout, uzná-li se za špatný cit
a nepovažuje-li se za výraz spravedlivého mravního rozhořčení. Dlouholetá družná láska, při níž se prožilo mnoho
hluboce procítěných událostí, je obsahově tak bohatá, jako
nemůže být žádná láska v prvních dnech, ať jsou sebe rozkošnější. A každý kdo chápe, jaké ceny dovede čas dodati
životním hodnotám, nezahodí lehkomyslně takovou družnost pro novou lásku.
Je tedy možno, aby kulturní mužové a ženy byli šťastni
v manželství, ačkoli má-li tomu tak být, musí býti splněna
řada podmínek. Na obou stranách musí i býti pocit naprosté
rovnocennosti; do vzájemné svobody nesmí jeden druhému
zasahovat; musí býti co nejúplnější důvěrné styky, jak fysické, tak duševní; a musí býti jistá shoda v oceňování hodnot. (Je například osudné, jestliže si jeden cení jen peněz,
kdežto druhý si cení jen dobré práce.) Jsou-li všechny tyto
podmínky splněny, jsem přesvědčen, že manželství je nejlepším a nejdůležitějším vztahem, jaký může mezi dvěma
lidskými bytostmi být. Jestliže až dosud nebylo takové
manželství často uskutečněno, je to hlavně proto, že se
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manželé a manželky navzájem hlídali jako policajti. Má-li
manželství býti vším tím, čím může být, musí se manželé
naučit chápat, že ať si zákon říká cokoli, ve svém soukromém životě musí býti svobodni.



PROSTITUCE
Pokud se ctnost počestných žen pokládá za věc velmi důležitou, musí instituci manželství doplňovati jiná instituce,
kterou je vlastně možno považovati za její součást – myslím
prostituci. Každému je znám proslavený citát z Leckyho,
kde mluví o prostitutkách jako o ochránkyních posvátnosti
domova a nevinnosti našich žen a dcer. Toto cítění je viktoriánské a je vyjádřeno staromódně, ale nedá se popřít, že
je to pravda. Moralisté Leckyho napadli, poněvadž je jeho
poznámka rozzuřila a nevěděli vlastně proč, ale nepodařilo
se jim dokázati, že to, co praví, není pravdivé. Moralista
tvrdí ovšem zcela správně, že kdyby se muži řídili jeho učením, nebylo by prostituce, ale ví zcela dobře, že se jím řídit
nebudou, takže úvaha, co by dělali, kdyby se jím řídili, na
věci nic nemění.
Potřeba prostituce vzniká z toho, že mnoho mužů je bud
svobodných anebo je na cestách a vzdáleno od svých žen
a že takovým mužům zdrženlivost není po chuti a že v konvenčně ctnostné společnosti se nemohou přiblížiti k počestným ženám. Proto společnost vyhrazuje jistou třídu žen
k uspokojení oněch mužských potřeb, za které se stydí,
které se však bojí nechat zcela neukojeny. Prostitutka má
nejen tu výhodu, že je přístupná na zavolání, ale také tu,
že nemá žádného života kromě svého povolání, a proto
může zůstat bez nesnází ukryta a muž, který byl u ní, může
se vrátit ke své ženě, ke své rodině a do své církve bez újmy
na své důstojnosti. Ona však, ubožák, ačkoli prokazuje nepopiratelnou službu, ačkoli chrání ctnost žen a dcer a zdánlivou ctnost starších církve, je ve všeobecném opovržení, je
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považována za vyvrhele a není jí dovoleno se stýkati s obyčejnými lidmi jinak než ve styku obchodním. Tato do nebe
volající nespravedlnost vznikla po vítězství křesťanského
náboženství a od té doby trvá. Vlastní vinou prostitutky je,
že ukazuje, jak liché je to, co hlásají moralisté. Jako myšlenky, potlačené freudovským censorem, musí býti zapuzena do podvědomí. Tam však, jako se to stává u takových
vypovězenou, kuje mimovolně pomstu.
Půlnocí ulic v sluch mi tne,
jak mladé běhny kletý hnus
nemluvňat slzy sežehne
a zamoří svatební vůz.
Prostituce nebyla vždycky v takovém opovržení a nebyla
tak tajena jako nyní. Její původ je vlastně nadmíru vznešený. Původně byla prostitutka kněžkou některého boha
nebo bohyně a sloužíc mimo jdoucímu cizinci, konala úkon
bohoslužebný. Tehdy se s ní jednalo s úctou a muži, užívajíce jí, ctili ji. Křesťanští církevní otcové popsali mnohou
stránku útoky na tento systém, který prý ukazuje chlípnost
pohanské bohoslužby a její původ v nástrahách satanových.
Chrámy byly uzavřeny a prostituce se stala všude tím, čím
byla již na mnohých místech, totiž obchodním podnikem,
vedeným pro zisk – nikoli ovšem pro zisk prostitutek, ale
pro zisk těch, jichž byly doslovnými otrokyněmi, neboť
takřka až do nedávná byla samostatná prostitutka, která je
dnes pravidlem, vzácnou výjimkou a velká většina jich byla
v nevěstincích nebo v lázních anebo v jiných podnicích,
které měly špatnou pověst. V Indii přechod od náboženské
prostituce k prostituci výdělečné není ještě zcela dokonán.
Katherine Mayo, autorka knihy „Máti Indie“, uvádí přežitek
náboženské prostituce mezi body své obžaloby Indie.
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Prostituce, vyjma v jižní Americe, je však podle všeho již
v úpadku, částečně jistě proto, že ženy mají nyní daleko
více možností se uživiti než dříve, a částečně také proto, že
dnes mnohem více žen než kdysi je ochotno míti mimomanželské styky s muži z náklonnosti a nikoli z důvodů výdělečných. Nicméně však nemyslím, že je možno prostituci zcela
vykořeniti. Vezměte na příklad námořníky, když se dostanou
na pevninu po dlouhé plavbě. Nedá se od nich očekávati, že
by se trpělivě ucházeli o ženy, které se k nim přiblíží pouze
z náklonnosti. Anebo vezměte dosti rozsáhlou třídu mužů,
kteří jsou nešťastni v manželství a bojí se svých žen. Takoví
muži budou hledat úlevy a ulehčení, když jsou mimo domov,
a budou ho hledati ve formě pokud možno prosté všech psychologických závazků. Nicméně jsou závažné důvody pro
to, abychom si přáli snížiti prostituci na minimum. Stojí
proti ní tři vážné námitky: předně nebezpečí pro zdraví
společnosti; za druhé psychologická úhona, která vzniká
ženám; a za třetí psychologická úhona mužů.
Nebezpečí pro zdraví společnosti je ze všech tří nejdůležitější. Venerické nemoci se ovšem nejvíce šíří skrze prostitutky. Pokusy zdolati tento problém registrací prostitutek
a státním dozorem neměly valného úspěchu s hlediska
čistě lékařského a mohou vésti k nemilému zneužívání,
ježto dávají policii moc nad prostitutkami a často i nad
ženami, které se nemínily státi prostitutkami z povolání,
ale shledaly, že byly bez vlastní viny pojaty pod tuto zákonnou definici. Venerické nemoci by se mohly ovšem daleko
lépe zdolati, kdyby se na ně nehledělo jako na spravedlivý
trest za hřích. Je možno se předem proti nim zabezpečiti,
čímž se značně sníží možnost nákazy, ale nepovažuje se za
vhodné, aby se tyto preventivní prostředky staly všeobecně
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známými, a to proto, že by taková znalost mohla být pramenem hříchu. A ti, kdo si uloví venerickou nemoc, často
oddalují léčení, protože se za ni stydí, ježto se nemoc toho
druhu považuje za potupnou. Společnost se na to nyní dívá
nesporně daleko rozumněji než kdysi a kdyby v tom směru
ještě pokročila, mohly by se venerické nemoci značně
omeziti. Nicméně je zřejmo, že dokud prostituce existuje,
budou se jejím prostřednictvím šířiti nemoci v nebezpečnějším rozsahu než jakýmkoli jiným způsobem.
Prostituce v dnešní své podobě je zřejmě způsob života,
jakého by nemělo býti. Risiko nemoci samo o sobě dělá
z prostituce nebezpečnou živnost, tak jako práce s olovem,
ale kromě toho je to demoralizující život. Je lenošný a vede
k nemírnému pití. Vážnou stinnou stránkou je, že prostitutka je u všech v opovržení a že i její klienti pravděpodobně o ní špatně smýšlejí. Je to život nepřirozený – právě
tak nepřirozený jako život jeptišky. Ze všech těchto důvodů
je prostituce, jak existuje v křesťanských zemích, povoláním neobyčejně ubohým. V Japonsku je tomu, jak se zdá,
zcela jinak. Prostituce je uznávána a vážena jako povolání
a dokonce i rodiče k ní nabádají. Ba je to ne zcela neobvyklý způsob, jak si vydělat věno. Podle některých autorit
jsou Japonci částečně imunní proti syfilidě. Není tudíž povolání prostitutky v Japonsku spojeno s takovou špínou jako
tam, kde morálka je přísnější. Je jasno, že musí-li prostituce trvat nadále, je lépe, aby existovala v japonské formě
než v takové, na jakou jsme zvyklí v Evropě. Je zřejmo, že
čím je v které zemi morálka přísnější, tím níže bude ceněn
život prostitutky.
Návštěvy u prostitutek, stanou-li se pravidelnými, budou
míti pravděpodobně na muže špatný psychologický vliv.
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Zvykne pocitu, že není třeba se ucházet o přízeň, aby se
mu dostalo pohlavního styku. A chová-li se podle běžných
morálních pravidel, bude hotov pohrdati každou ženou,
s kterou bude obcovati. Vliv takového duševního stavu na
manželství může býti neobyčejně neblahý; buď se pak
manželský styk klade na roven prostituci anebo naopak se
mezi ně klade propast. Někteří muži nejsou schopni toužiti
po pohlavním styku se ženou, kterou vroucně milují a které
si váží. To přičítají freudiáni oidipovskému komplexu, ale
myslím, že stejně často to vzniká z přání položiti „nepřeklenutelnou propast mezi takové ženy a prostitutky“. Mnozí
muži, zejména staromódní, nezacházejí sice do těchto
extrémů, ale jednají se svými ženami s přehnanou úctou,
takže zůstávají duševně panenskými a nemají požitku ze
sexuálního styku. Ke zcela opačnému zlu dochází, když
muž klade svoji ženu na roveň prostitutce. Tu zapomíná, že
k pohlavnímu styku má dojíti, jen když oba si ho přejí, a že
vždycky před tím se má o ženu ucházet. Proto zachází se
svou ženou drsně a brutálně a vyvolává odpor, který se dá
těžko překonati.
Zasahování hospodářských motivů do sexuálních záležitostí
je vždycky více nebo méně zhoubné. Sexuální vztahy mají
býti pro oba požitkem a má k nim docházeti pouze, když obě
strany si toho dobrovolně žádají. Kde tomu tak není, ztrácí
se vše, co je cenné. Užíti jiné osoby tak intimním způsobem
znamená nemíti úcty k lidské bytosti jakožto lidské bytosti,
z níž musí vycházet každá pravá morálka. Citlivý člověk nemůže doopravdy toužit po takovém aktu. Dojde-li však přes
to k němu čistě proto, že fysický nátlak je příliš silný, povede to pravděpodobně k výčitkám svědomí a při výčitkách
svědomí je mužovo hodnocení porušeno. To se ovšem týká
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nejen prostituce, ale téměř ve stejné míře i manželství.
Manželství je nejobvyklejším povoláním žen a celkem se
musejí ženy v manželství pravděpodobně podrobiti častěji
nechtěnému styku než v prostituci. Morálka v pohlavních
vztazích, není-li spojena s pověrou, je hlavně úctou k druhé
osobě a nechce užívati této osoby výhradně pro vlastní
uspokojení bez ohledu na jeho nebo její přání. Právě proto,
že prostituce hřeší proti této zásadě, byla by i tehdy nežádoucí, kdyby prostitutky byly váženy a bylo by vyloučeno
nebezpečí venerických nemocí.
Havelock Ellis udává ve své zajímavé studii o prostituci
důvod pro ni, který nepovažuji za správný. Bere nejprve
v úvahu orgie, které existují ve většině raných kultur
a v nichž se vybíjejí anarchické sklony, které v jiných dobách je nutno držet na uzdě. Podle něho se prostituce vyvinula z orgií a slouží do jisté míry témuž účelu, jakému dříve
sloužily orgie. Mnozí muži podle jeho slov nemohou nalézt
úplného uspokojení v kázni, důstojnosti a v mezích slušnosti, jichž vyžaduje konvenční manželství, a takoví muži
se prý občasnou návštěvou u prostitutky vybouří způsobem
daleko nezávadnějším pro společnost, než je kterýkoli jiný
způsob, který se jim naskytuje. V podstatě je tento důvod
tentýž jako důvod Leckyho, ačkoli je vyjádřen moderněji.
Ženy, jejichž sexuální život není spoután, podléhají právě
jako muži týmž popudům, které míní Havelock Ellis, a budou-li ženy míti v sexuálním životě svobodu, naleznou muži
uspokojení oněch impulsů, aniž by se museli uchylovati do
společnosti profesionálek, jejichž motivy jsou čistě výdělečné. To je jedna z velkých výhod, které smíme očekávati
od sexuálního osvobození žen. Pokud já jsem mohl pozorovat, jsou ženy, jejichž přesvědčení a city nejsou potla59

čovány starými zákazy, schopny dojíti plnějšího uspokojení
v manželství i samy ho poskytnouti, než tomu bylo za dob
viktoriánských. Kdekoli se octla stará morálka v úpadku,
upadala i prostituce. Mladý muž, který by byl dříve doháněn
k občasným návštěvám u prostitutek, může nyní navázati
styky s dívkami sobě rovnými, styky, které jsou na obou stranách volné a v nichž je duševní prvek stejně důležitý jako
prvek čistě fysický a často je s nimi do značné míry spojena
obapolná vášnivá láska. S hlediska jakékoli skutečné morálky je to velký pokrok proti starému systému. Moralisté
toho litují, poněvadž se to tak snadno nedá zakrýti, ale
konec konců není první zásadou morálky, aby poklesky proti
ctnosti se nedostaly k sluchu moralistovu. Nová svoboda
mezi mladými lidmi je podle mého soudu jen potěšitelná
a z ní vychází generace mužů prostých vší brutality a žen,
které nenadělají se vším tolik okolků. Ti, kdo brojí proti
nové svobodě, by si měli upřímně přiznati, že se vlastně přimlouvají, aby se udržela prostituce jako jediná pojišťovací
záklopka proti tlaku nemožně přísného řádu.



RODINA A STÁT
Rodina, ačkoli je původu biologického, jev kulturních společnostech plodem právního řádu. Manželství je upraveno
zákonem a práva rodičů nad dětmi jsou podrobně vymezena. Kde není manželství, otec nemá práv a dítě patří
výhradně matce. Ale ačkoli zákon chce rodinu podporovati, přece v moderní době víc a více zasahuje mezi rodiče
a děti a stává se poznenáhlu proti všemu přání a úmyslu
zákonodárců jedním z hlavních nástrojů k rozbití rodinného systému. K tomu došlo proto, poněvadž není možno
se spolehnouti na špatné rodiče, že se budou tak starati
o své děti, jak to obecné mínění považuje za nutné. A nejen
špatní rodiče, ale také rodiče velmi chudí potřebují, aby
stát zasáhl a odvrátil neštěstí od jejich dětí. Na počátku
devatenáctého století se prudce protestovalo proti návrhu,
aby se stát vměšoval do práce dětí v továrnách, a to z toho
důvodu, že prý by to oslabilo odpovědnost rodičů. Ačkoli
anglický zákon nedovoloval rodičům, jako zákon starého
Říma, aby své děti rychle a bezbolestně směli sprovodit
se světa, dovoloval jim, aby ze svých dětí pozvolna vysávali život prací, která je udolala. Toto svaté právo hájili
rodiče, zaměstnavatelé a národohospodáři. Nicméně smysl
společnosti pro mravnost se bouřil proti takové abstraktní
úzkoprsosti a zákony o práci v továrnách byly odhlasovány.
Další krok byl ještě významnější, byla totiž zavedena nucená výchova. To je skutečně vážným zasahováním do práv
rodičů. Po mnoho hodin po všechny dny vyjímaje prázdniny
musí děti býti mimo dům a učit se věcem, které stát považuje pro ně za důležité, a co si rodiče myslí o té věci, nemá
podle zákona významu. Pomocí škol se dohled státu nad
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životem dětí stále rozšiřuje. Pečuje se o jejich zdraví, i když
jejich rodiče jsou stoupenci křesťanské vědy, „Christian
Scientists“. Jsou-li duševně vadné, pošlou se do zvláštních
škol. Jsou-li nuzné, mohou býti vyživovány. Mohou dostat
boty, když jim je nemohou opatřit rodiče. Přijdou-li děti do
školy a je na nich vidět, že s nimi rodiče špatně zacházeli,
budou za to rodiče pravděpodobně pokutováni. Za starých
dob měli rodiče právo na výdělek svých dětí, pokud jejich
děti nebyly plnoleté; nyní mají děti právo ponechati si svůj
výdělek, ačkoli v praxi se to dá asi těžko provésti a toto
právo může být vymáháno, připojí-Ii se k tomu důležité
okolnosti. Jedním z mála práv, která zbyla rodičům z výdělečných tříd, je právo dát děti učit kterémukoli druhu
pověry, který sdílí vetší počet rodičů v tomtéž okolí. A i toto
právo bylo rodičům v mnohých zemích odňato.
Tak se otec postupně nahrazuje státem a nelze přesně určiti, jak daleko tento proces půjde. Stát přejal spíše funkci
otce než matky, poněvadž prokazuje dítěti takové služby,
za které by jinak musel platit otec. Ve vyšších a středních
vrstvách ani takřka k tomuto procesu nedošlo, a proto otec
zůstává důležitějším a rodina stálejší u lidí zámožných než
u lidí výdělečně činných. Kde se socialism bere vážně, jako
v sovětském Rusku, uznává se zrušení nebo úplná přeměna
výchovných institucí, které byly před tím určeny dětem
boháčů, za důležitý a naprosto nutný čin. Je těžko si představiti, že by k tomu došlo v Anglii. Viděl jsem vynikající
anglické socialisty soptiti při pomyšlení, že by všechny děti
měly chodit do veřejných obecných škol. „Cože? Moje děti
že by měly choditi s dětmi z chudinských čtvrtí? Nikdy!“
volají. Ku podivu si neuvědomují, jak hluboce souvisí třídní
rozdíly s výchovným systémem.
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Ve všech zemích je dnes tendence, aby stát víc a více zasahoval do pravomocí a funkcí otcových ve výdělečné třídě
a nezasahoval při tom (vyjma v Rusku) podobně ve vrstvách
jiných. Následkem toho se vyvinou dvojí různé poměry, jiné
u bohatých a jiné u chudých, při čemž rodina u chudých
bude oslabena, kdežto u bohatých takové změny nebude.
Myslím, že můžeme předpokládati, že humanitářský cit
k dětem, který v minulosti způsobil zasahování státu, bude
působiti dále a stát bude zasahovati víc a více. To že na
příklad nesmírně veliké procento dětí v chudých čtvrtích
Londýna a ještě více v průmyslových městech severu trpí
křivicí, volá po veřejné nápravě. Rodiče nemohou toto zlo
zdolati, ať si toho sebe více přejí, poněvadž to vyžaduje
dietu a čerstvý vzduch a světlo, které jim nemohou poskytnout. Je marnotratností i krutostí připustit, aby se děti
v prvých letech svého života fysicky zničily a ježto hygieně
i výživě se začíná lépe rozumět, bude se stále důrazněji
požadovati, aby děti zbytečně netrpěly úhony. Je ovšem
pravda, že proti všem takovým návrhům je prudký odpor
politického rázu. Zámožní lidé z každého volebního okresu
se spolčují, aby se přirážky nezvyšovaly, to jest, chtějí zajistiti, aby se dělalo co nejméně pro zmírnění bídy a nemocí
mezi chudými. Když místní úředníci zakročí skutečně s úspěchem a sníží dětskou úmrtnost, jako se to stalo v předměstí
Poplaru, jsou za to trestáni vězením. Nicméně tento odpor
bohatých lidí se stále překonává a zdraví chudých se stále
zlepšuje. Můžeme proto ve vší důvěře očekávati, že péče
státu o děti výdělečně činných tříd se v blízké budoucnosti
spíše rozšíří než omezí a tím se přiměřeně zmenší funkce
otců. Biologickým účelem otcovství je chrániti děti v letech
jejich bezmocnosti a když tuto biologickou funkci přejme
stát, ztrácí otec svoji raison ďétre. Musíme tedy očekávati,
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že se v kapitalistických společnostech budou vytvářeti dvě
kasty, bohatí si zachovají rodinu v její staré formě a chudí
se budou stále více a více obraceti na stát, aby se ujal hospodářské funkce, která podle tradice náležela otci.
K mnohem radikálnější přeměně rodiny došlo v sovětském
Rusku. Tam však je obyvatelstvo z osmdesáti procent venkovské a rodina je tam až dosud tak silná, jako byla v západní
Evropě ve středověku, takže teorie komunistů zasáhnou asi
jen poměrně malou část městského obyvatelstva. Můžeme
se proto setkati v Rusku se zcela opačnou situací, než o jakou šlo v kapitalistických zemích, totiž s vyšší třídou, která
se zbavila rodiny, a nižší třídou, která si ji podržela.
Ještě jiná mocná síla pracuje pro odstranění otce, totiž
touha žen po hospodářské nezávislosti. Ženy, které se až
dosud v politice nejvíce uplatňovaly, byly ženy neprovdané,
ale tento stav bude asi jen přechodný. Křivdy, které se dějí
provdaným ženám, jsou prozatím mnohem vážnější než
křivdy neprovdaných žen. S učitelkou, která se provdá, se
jedná právě tak jako s učitelkou, která žije ve volné lásce.
I veřejné porodní lékařky musí býti svobodné. Pohnutkou
k tomu všemu není, že by se provdané ženy považovaly za
neschopné k oné práci, ani to, že jejich zaměstnání brání
nějaká zákonná překážka; naopak před nemnoha lety byl
vydán zákon, kde se výslovně stanovilo, že žádná žena nemá
být zbavena svých práv proto, že se vdala. Jedinou vlastně
pohnutkou pro vylučování vdaných žen ze zaměstnání je
mužské přání zachovati si nad nimi hospodářskou moc.
Nedá se předpokládat, že ženy budou věčně ustupovati
takové tyranii. Je ovšem poněkud nesnadno najíti stranu,
která by se ujala jejich věci, poněvadž konservativci milují
domov a dělnická strana miluje dělníka. Nicméně teď, kdy
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ženy ve voličstvu jsou ve většině, nedá se předpokládat,
že se dají věčně zatlačovati do pozadí. Jejich nároky, budou-li uznány, budou míti pronikavý vliv na rodinu. Dvěma
různými způsoby mohou provdané ženy získati nezávislost.
Jednak mohou zůstat nadále v zaměstnání, které měly, než
se provdaly. To znamená, že musí péči o své děti svěřiti
jiným, a to by vedlo k nesmírnému rozšíření jesliček a mateřských školek a logickým důsledkem toho by bylo, že by
nejen otec, ale i matka pozbyla všeho významu pro psychologii dítěte. Nebo by ženy s malými dětmi dostávaly od
státu plat pod tou podmínkou, že se věnují péči o své děti.
Tento způsob by ovšem sám o sobě nestačil a bylo by třeba
jej doplniti opatřeními, aby se žena mohla vrátiti k obvyklé
práci, až by děti povyrostly. Ale mělo by to tu výhodu, že by
ženám bylo umožněno, aby se samy o své děti staraly bez
ponižující závislosti na jednotlivém muži. A tím by se uznávalo to, co v dnešních dnech se stává víc a více pravidlem,
že míti dítě, což bývalo dříve pouhým následkem sexuálního ukojení, je nyní úkolem, který se podniká uvědoměle
a poněvadž je spíše výhodný pro stát než pro rodiče, měl
by býti státem placen, místo aby zatěžoval rodiče vážným
břemenem. Tento bod se uznává, když se požadují zvláštní
rodinné přídavky, ale dosud se neuznává, že by se na děti
mělo platit pouze matce. Dá se však myslím předpokládati,
že feminism pracujících tříd vzroste do té míry, že se tento
požadavek bude uznávat a vtělí se v zákon.
Předpokládáme-li, že takový zákon bude skutečně vydán,
jeho vliv na rodinnou morálku bude záviseti na tom, jaké
bude jeho znění. Zákon může býti formulován tak, že žena
nemá dostati žádného platu, je-li její dítě nelegitimní;
anebo může býti stanoveno, že dokáže-li se jí jednou
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cizoložství, bude se podpora vypláceti jejímu manželovi
a ne jí. Kdyby bylo něco takového zákonem ustanoveno,
stalo by se povinností místní policie navštěvovat všechny
vdané ženy a vyšetřovat jejich mravní úroveň. Výsledek
může býti velmi povznášející, ale pochybuji, že by ty, které
by se tím povznášely, z toho měly velké potěšení. Myslím,
že by se brzy počalo žádat, aby se policie do toho nevměšovala a nad to by ještě přibyl požadavek, aby i matky nelegitimních dětí dostávaly plat. Kdyby se tak stalo, hospodářská
moc otcova ve výdělečných třídách by úplně zanikla a rodina by se pravděpodobné za nějaký čas přestala skládat
jen ze dvou rodičů, ježto otec by neměl o nic více významu
než má u koček a psů.
V dnešní době bývá však u některých žen taková hrůza před
domovem, že podle mého mínění by většina žen raději
chtěla pokračovati v práci, které se věnovala před svatbou, než aby byla placena za výchovu vlastních dětí. Bylo
by dosti žen, které by byly ochotny opustiti svůj domov,
aby se staraly o malé děti v jesličkách, protože to by bylo
povoláním; ale nemyslím, že by většina pracujících žen,
kdyby měly volbu, byla tak šťastna, kdyby se jim platilo
za to, aby se staraly o své děti doma, jako kdyby si chodily
vydělávat prací, které se věnovaly před svatbou. To je však
pouze moje soukromé mínění a nemohu tvrditi, že bych
měl pro to nějaké pádné důvody. Ať je tomu jakkoli, zdá
se, je-li něco pravdy na tom, co jsme říkali, že spěje vývoj
feminismu u vdaných žen rychlým tempem i v kapitalistické
struktuře společnosti k vyloučení jednoho nebo obou rodičů
z péče o mládež ve výdělečných třídách.
Vzpoura žen proti nadvládě mužů je hnutí, které je po
své čistě politické stránce vlastně dokončeno, ale ve
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svém širším pojetí je dosud v plenkách. Pomalu se dostaví
i vzdálenější účinky. City, které se ženám přikládají, jsou
dosud odrazem zájmů a citů mužů. V románech, jejichž
autoři jsou muži, se dočtete, že ženy mají fysickou rozkoš
z kojení svých dětí; můžete dotazem u kterékoli matky,
kterou znáte, zjistiti, že tomu tak není, ale dokud ženy
neměly hlasovacího práva, žádného muže to ani nenapadlo.
O mateřských citech se vůbec muži tak dlouho rozplývali,
protože v nich viděli podvědomě prostředek k své vlastní
nadvládě, že je zapotřebí značné námahy, aby se vypátralo,
co vlastně ženy v tom ohledu cítí. Až do nedávna se o všech
slušných ženách předpokládalo, že touží po dětech, ale
nenávidí pohlavní styk. Ještě dnes se mnozí muži pohoršují
nad ženami, které upřímně řeknou, že si děti nepřejí. Není
vůbec nezvyklým zjevem, že si muži osobují právo takovým
ženám čísti levity. Dokud byly ženy ujařmeny, neodvážily
se poctivě se přiznati ke svým citům, ale hlásily se k těm,
které se líbily muži. Nemůžeme tedy usuzovati z toho, co se
až dosud považovalo za normální stanovisko ženy k dětem,
neboť asi shledáme, že se ukáže, až se ženy plně emancipují, že jejich city jsou celkem zcela jiné než jak se za to
až dosud mělo. Myslím, že kultura, alespoň taková, jaká až
dosud trvá, značně zeslabuje mateřské city žen. Je pravděpodobno, že nebude v budoucnosti možno udržeti vysokou
kulturu, leda že by se ženám platily takové částky za zrození a výchovu dětí, že by se jim to vyplatilo jako výnosná
kariéra. Kdyby k tomu došlo, bylo by ovsem zbytečno aby
se tomuto povolání věnovaly všechny ženy, ba nemusela by
se mu věnovat většina. Bylo by to jedno z mnoha povolání
a vyžadovaly by se k němu důkladné odborné znalosti. To
jsou však všecko dohady. Jediné, co se zdá takřka jisté, je,
že feminism ve svém pozdějším vývoji bude asi míti mocný
67

vliv na rozbití patriarchální rodiny, která znamená vítězství
mužovo nad ženou v předhistorických dobách.
Nahrazení otce státem, pokud k němu na západě došlo,
je po většině velkým pokrokem. Zdraví společnosti se tím
nesmírně zlepšilo a pozvedla se celková úroveň výchovy.
Zmenšilo se surové zacházení s dětmi a taková utrpení,
jaká prožil David Copperfield, byla znemožněna. Můžeme
očekávati, že se tím i nadále bude zvyšovati celková úroveň
tělesného zdraví a intelektuální vyspělosti, zvláště když se
zabrání nejhoršímu zlu, které pramení z rodinného systému,
tam kde se nevydařil. Hrozí však také vážná nebezpečí, bude-li stát nahrazovati rodinu. Rodiče mají zpravidla své děti
rádi a nedívají se na ně jako na pouhý materiál k politickým
záměrům. Nemůžeme očekávati, že by stát měl takové stanovisko. Ti jednotlivci, kteří se skutečně dostanou do styku
s dětmi v ústavech, na příklad učitelé ve škole, nejsou-li
příliš přepracováni a nejsou-li nedostatečně placeni, mohou si zachovati něco z osobního citu, který mají rodiče. Ale
učitele mají malou moc; moc náleží správním úředníkům.
Správní úředníci nikdy nevidí dětí, nad jejichž pivotem
dozírají, a poněvadž mají úřednického ducha (jinak by se
nebyli dostali na místa, která nyní zastávají), mají nejspíše
zvláštní schopnost dívati se na lidské bytosti nikoli jako na
bytosti, které jsou účelem samy sobě, ale jako na materiál
k nějakému plánu. Kromě toho administrativní úředník má
vždycky rád uniformitu. Je to pohodlné pro statistiku a pro
škatulkování a je-li to „správný“ druh uniformity, znamená
to velký počet takových lidských bytostí, jaké považuje za
žádoucí typ. Děti, které jsou vydány na milost a nemilost
ústavům, budou tedy všechny více méně stejné a těch několik, které se nemohou předělati podle uznaného vzorce,
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bude vydáno na pospas pronásledování, nejen od svých
kamarádů, ale i od představených. To znamená, že mnoho
těch, v nichž jsou skryty největší možnosti, bude trápeno
a trýzněno, až jejich duch bude zkrušen. To znamená, že
velká většina těch, kterým se podaří se přizpůsobit, nabude
velkého sebevědomí, bude velmi ochotna pronásledovati
jiné a nebude dost trpělivá, aby popřála sluchu jakékoli
nové myšlence. Dokud svět zůstane rozdělen na soupeřící
militaristické státy, znamená nahrazení rodičů veřejnými
institucemi zejména zesílení toho, co se nazývá patriotismem, totiž ochoty svoliti k vzájemnému vyhubení bez jakéhokoli váhání, jakmile to vlády uznají za dobré. Nesporně je
tak zvaný patriotism nejvážnějším nebezpečím, jakému je
dnes kultura vydána a všeho, co zvyšuje jeho zavilost jest
se obávati více než moru, epidemie a hladu. Dnes se loyalita mladých lidí dělí jednak mezi rodiče, jednak mezi stát.
Kdyby jednou jejich loyalita patřila jedině státu, jsou vážné
obavy, že by se svět stal ještě krvelačnějším než je dnes.
Myslím proto, že pokud problém internacionalismu zůstane
nerozřešen, chová vzrůstající podíl státu na výchově a péči
o děti tak vážná nebezpečí, že vyváží jeho nepochybné výhody. Kdyby se na druhé straně zavedla mezinárodní vláda,
která by dovedla postaviti zákon na místo násilí ve sporech
mezi národy, byla by situace docela jiná. Taková vláda by
mohla stanoviti, že nacionalism ve svých ztřeštěnějších formách nesmí býti pojat do výchovné osnovy v žádné zemi.
Mohla by naléhati na to, že se všude musí učiti loyalitě
k mezinárodnímu nadstátu a že se má vštěpovati internacionální cit místo dnešní oddanosti k národní vlajce.
V tom případě, ačkoli by dosud bylo nebezpečí příliš velké
jednotvárnosti a příliš přísného pronásledování odchylných
nápadů, bylo by vyloučeno nebezpečí, že se bude podporovat
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válka. Kontrola nadstátu nad výchovou by dokonce byla
skutečnou ochranou proti válce. Z toho je možno, jak se
zdá, usuzovati, že nahrazení otce státem by bylo pro kulturu ziskem, kdyby stát byl mezinárodní, ale pokud je stát
nacionální a militaristický, znamená to zvýšiti nebezpečí
hrozící kultuře z války. Rodina rychle upadá a internacionalism pomalu vzrůstá. Situace proto opravňuje k vážným
obavám. Nicméně není beznadějná, ježto internacionalism
může růsti rychleji v budoucnosti než rostl v minulosti. Je
snad štěstí, že nemůžeme předvídat budoucnost, a proto
máme právo doufat, ne-li přímo očekávat, že bude znamenat zlepšení dnešního stavu.
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