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BÁJKA. 
 
 

Cvrček, zkřehlý zimou a hladem, přiblížil se na počátku zimy k dobře zásobenému oulu, i 
prosil pokorně, aby mu včeličky poskytly něco medu. 

Včela jedna otázala se ho, co dělal po celé léto a proč na zásobení se potravou pro zimu 
nepomýšlel ? 

„Ej což,“ pravil cvrček, „na zimu jsem ani nemyslil; pil jsem, tancoval a zpíval jsem celé 
léto.“ 

„To my jednáme jinak,“ odpověděla včela; „pracujeme pilně v letě, abychom si něco uložily 
na zimu; ti však, kteří v letě nepracují, kteří jen pijí, tancují, a zpívají, nesmí se diviti, zhynou-li v 
zimě hladem.“ 
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PŘEDMLUVA. 
 

Podávajíce zde stručný překlad nejnovějšího díla anglického humanisty Samuela Smilesa, 
připomínáme slovy spisovatele, že dílo toto „má býti pokračováním dřívějších jeho spisů: „Vlastní 
silou“ (Svépomoc) a „Karakter“. Vlastně by však mělo býti úvodem k oběma: neboť spořivost (tak 
zní anglický titul přítomné knihy) jest základem svépomoci a příčinou mnohých vlastností 
výborného karakteru.“ 
 

O výbornosti spisů Smilesových netřeba šířiti se slovy. České obecenstvo mělo již příležitost 
obdivovati se hlubokosti náhledů a mistrovskému vypravování Smilesa při spisech nahoře 
jmenovaných. Zdá se, že k nám spisy jeho uveden byl zcela nový druh literatury - druh to, jemuž se 
posud málo dostávalo vzdělavatelů. Kéž by směr a duch spisů Smilesových ukázal mnohým, jakou 
stravu lidu našemu předkládati máme, aby se mu stala skutečně požehnáním a povzbuzením k 
zlepšení jeho mravního i duševního stavu ! 

 
Spis přítomný není doslovným překladem originálu; anglický tak zvaný „common-sense 

style“ je poněkud široký a cizímu čtenářstvu ne vždy záživný; z té příčiny vidělo se překladateli spis 
ten v českém vydání tu a tam stručněji podati, čímž však co do obsahu nijaká ujma se nestala. 

Nezbývá nám než přání, aby spisu přítomnému dostalo se zvláště mezi dorůstající a do 
praktického života vstupující mládeží obojího pohlaví co nejhojnějšího rozšíření. Prospěch z něho 
bude i jednotlivcům i národu celému zajisté nemalý. 
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Kapitola první. 
 
 
 

Pilnosť. 
 
 

Tvůrčí píle jest jediným kapitálem, který národ obohacuje a jeho duševní i hmotné 
prospívání podněcuje. V práci jest zisk, praví již moudrý Šalamoun. Věda, kterou uvykli 
jsme nazývati národním hospodářstvím, není než nudným kázáním o tomto předmětu. 

 
Samuel Laying. 
 
 

Bůh pečuje o dobré věci na světě (aby sloužily přirozeným potřebám našim) prací 
rolníka, obratností a přičinlivostí dělníka, podnikavým duchem a odhodlaností obchodníka. 
Lenoch se rovná bezživémn. Lhostejným jsa naproti změnám a potřebám světa, žije jen k 
tomu účelu, aby čas tratil a plodů země požíval. Jako červ neb vlk umírá a hyne, když čas 
jeho přichází; pro bližní své nemá ceny pražádné. 

 
Jeremiáš  Taylor. 
 
 

Počátek spořivosti a šetrnosti spadá v jednu dobu s šířením se mravnosti. Spořivosť začala 
se jeviti tehdáž, když člověk za dobré uznal, nejen o dnešek ale i o zítřek se starati. To se stalo 
dávno před vynalezením peněz. Spořením nazýváme opatrné a šetrné zařízení našeho soukromého 
života; tím vyrozumíváme pořádek a rozumnou vládu v rodině a domácnosti vůbec. 

Kdežto účelem řádného a opatrného hospodaření v domácnosti jest blahobyt jednotlivců, 
nesou se cíle hospodářství národního výše: bohatství celého národu tvořiti a zvětšovati. 

Bohatství soukromé a veřejné stejného jest původu. Zámožnosť se rodí prací, zachovává 
spořením, rozmnožuje pilností a vytrvalostí. Úspory jednotlivců tvoří bohatství čili blahobyt 
národa; naopak marnotratnost jednotlivců je s to, uvrhnouti celé státy a země v chudobu. Dle toho 
možno každého šetrného člověka považovati za dobrodince veřejnosti a každého nešetrného za 
nepřítele společnosti lidské. 

O tom, že v domácnosti rozumné hospodářství panovati musí, nemůže býti sporu, každý v 
tom souhlasí, všichni k tomu radí. Co se však týče všeobecných národohospodářských pravd - v 
tom ohledu panují velice rozdílná mínění; tu vzhledem k nestejnému rozdělení kapitálu, k roztřídění 
daní, onde opět vzhledem k zákonodárství a jiným předmětům, kterých se zde nebudeme dále 
dotýkati. Co úlohu této knihy vytkneme si mnohem užší thema, a sice především hospodárnosti v 
rodině a domácnosti a spořivosť. Opatrné hospodaření jest nejen přirozeným pudem nýbrž i plodem 
zkušeností, rozmyslů a příkladů, zároveň však i výsledkem vychování a vzdělání. Teprv nabytím 
rozumu a přemýšlením stává se člověk skromným a mírným ve svých nárocích a požadavcích. 
Chceme-li tudíž někoho, muže neb ženu, učiniti hospodářským, učme jej dříve býti rozumným. 

Nedbalost je člověku mnohem přirozenější nežli smysl pro hospodaření. Divoch jest 
největším marnotratníkem, neboť on nemyslí o budoucnosti, o zejtřku. Předpotopní člověk 
neuchoval ničeho; bydlel v jeskyních a děrách pokrytých klestím a lupením a živil se mušlemi, 
kořínky a jahodami v lesích nasbíranými. Zvěř zabíjel zprvu kamenem, aneb vyslídiv ji uštval ji 
svým během. Později naučil se dělat hroty a šípy, kterými ptáky a jiná zvířata rychleji zabíjel. 
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Člověk předhistorický neznal ničeho o rolnictví a hospodářství. Teprv v poměrně novější 
době naučil se sbírati semeno a zrna, z nichž něco pro svou potřebu, něco pak pro budoucí setbu 
zachoval. Když později i rudy počal rozeznávati a pomocí ohně kovy z nich dobývati se jal, tu byl 
již značný krok ku předu učiněn, neboť mohl nyní tvrdé nástroje zhotovovati, kameny osekávati, 
domy stavěti a vůbec ve vynálezích všeho druhu k zlepšení svého bydla pokračovati. 

Pobřežní obyvatelé oceánu porazili strom, vypálili v něm dutinu a spustili jej na moře, 
chytajíce tak ryby, jež se naučily co potravy požívati. Dutý strom byl později vzorem k lodicím 
umělejším, z rozličných částí sbitým a železnými skobami mezi sebou upevněným. Z loďky stala se 
galej, z této plachtová loď, postupem pak parní loď hnaná z prvu pomocí koles, později pomocí 
šroubu - svět celý byl vzdělání a kolonisaci otevřen. 

Člověk by byl žil jako divoch dále, kdyby byl nenašel všude četných výsledků užitečné 
práce po svých předchůdcích, kteří učinili úrodnou půdu svým majetkem a přičinili se, aby vydala 
potravu ku prospěchu člověka; oni vynalezli dále nástroje a tkanivo a my jsme se stali dědici vší 
práce, veškerých věd a nauk jejich. Celá příroda nás učí, že nic zcela nepomíjí, tedy ani věc dobrá, 
ať byla kdykoli a kdekoli vykonána. Nás živoucí upomíná každý krok na miliony, kteří zde byli 
před námi. Tatáž umělosť a dovednosť,  které se na tolika památkách sochařského umění 
starobylých měst Niniveh, Babylonu a Troje obdivujeme - tatáž obratnosť přešla postupně až na 
naše časy. Práce lidská nezanikne nikdy zcela; nějaký zbytek vždy zůstane k poučení potomků. 

Hmotné bohatství, které jsme po našich předcích zdědili, tvoří pouze nepatrnou část celého 
dědictví; zahrnujeť ono v sobě věci mnohem trvalejší: soujem všech užitečných výsledků lidského 
důvtipu a lidské práce. Výsledky tyto nepřenášejí se dále pouhou abstraktní učeností nýbrž 
příkladem a poučením. Předcházející pokolení učila následující a způsobem tím i za našich časů 
umělosť a obratnosť řemeslnická, zacházení se stroji a výrobnými látkami se šíří dále. Práce a trud 
dřívějších generací přenášely se tím spůsobem z otce na syna a tvoří i za našich dnů nejdůležitější 
dědictví, které našim potomkům zanecháváme. Naše dědictví tedy sestává z užitečných vlivů našich 
předků; ale my bychom se nemohli jím těšiti, kdybychom sami se díla nezúčastnili. My všichni 
musíme pracovati rukou neb hlavou; bez práce neměl by život žádné ceny, byl by pouhým stavem 
duševního a mravního spánku. Nemíníme zde pouze práci hmotnou, ruční. Máme zajisté hojnost 
rozličných jiných spůsobů práce. 

Činnosť a vytrvalosť, trpělivosť ve zkouškách života, činná láska k bližnímu, vše to jsou 
spůsoby práce, kterou se rozšiřuje pravda a vzdělanosť, která umenšuje utrpení, chudým poskytuje 
úlevy, slabým pomáhá a umožňuje, že si sami pomoci mohou. 

„Ušlechtilé srdce,“ praví Barnow, „s opovržením zavrhne každou myšlenku, žíti jako trubec 
z práce jiných, krásti jako hmyz zrní z obilnic veřejných, aneb živiti se jako žralok lovem slabých a 
malých; naopak bude mimo plnění svých vlastních povinností dle možnosti se starati i o jiné. Neníť 
nijakého stavu, od žezla až k rýči, který by nevyžadoval, má-li býti se ctí, úspěchem a uspokojením 
zastáván, usilovné práce mozku i rukou nebo obou zároveň.“ 

Práce je nejen potřebou nýbrž i slastí, a co by se jinak kletbou nazývati muselo, stává se 
zařízením naší tělesné organisace požehnáním. Život náš je v mnohém ohledu život proti přírodě, 
ale ne vždy a všude; začasto nám nutno jejího spolupůsobení. Slunce, vzduch a země ubírají nám 
bez přestání jistých částí naší síly duševní; úbytek ten nutno nahrazovati buď pokrmem neb teplem; 
poslední se docílí hlavně přiměřeným oděvem. 

Příroda je často naším spolupracovníkem; poskytuje nám zemi, kterou zoráváme, nechává 
růsti zrna a símě, které zaséváme a sbíráme; poskytuje nám dále vlny, kterou spřádáme, a potravy, 
kterou požíváme. Nikdo, ať chud nebo bohat, neměl by zapomínat, že vše, co požíváme, čím se 
odíváme, co nám přístřeší poskytuje, palác i chatrč jest výsledkem lidské práce. Lidé se prací 
vzájemně podporují; rolník zděláváním půdy stará se o potravu, tkadlec utkává látky, kteréž krejčí a 
švadlena v oděv proměňují; zedník a tesař budují domy, v kterých naše rodina útulku nalézá. Veliký 
počet dělníků přispívá a pomáhá tedy obecnému celku. Práce a obratnost dává sebe nepatrnější věci 
teprve pravou hodnotu; ona je nejvlastnějším živlem člověčenstva; dejme jí výhost a celé plémě 
Adamovo v brzce zahyne. „Kdo nepracuje,“ pravil apoštol Pavel, „nemá též jísti“ a on sám se 
raduje, že vždy vlastníma rukama pracoval a nikdy nikomu obtíží nebyl. 
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Známa jest stará povídka o jednom hospodáři, který leže na smrtelném loži, povolal tří synů 
svých, chtěje jim sděliti důležité tajemství. „Synové moji milí,“ pravil, „veliký poklad leží ve vinici, 
kterou vám odkazuji.“ - Stařec se zde zamlčel a namáhal se mluviti dále. „Kde, kde leží ?“ volali 
všichni zároveň. „Hodlám vám to sděliti,“ pravil nemocný, „musíte kopati především na . . .“, zde 
se mu zatajil dech a aniž by tajemství ono mohl sděliti, skonal. Hned počali všichni kopati i 
zpřevraceli celou půdu na ruby, však o pokladu ani stopy. Ale jakmile bylo oseto a čas žní se 
dostavil, tu seznali, že následkem dokonalého propracování půdy byl výsledek podivuhodný. 
Poklad ležel skutečně ve vinici, ale záležel v práci a namáhání. 

Práce je břemenem, trestem, ctí a zábavou zároveň; možno ji postaviti na roveň s chudobou, 
ale jest i něco vznešeného bez odporu v ní. Ona jest výrazem našich potřeb, tužeb i přání. Co by 
bylo do člověka, zač by stál vůbec celý život, veškerá mravnosť a vzdělanosť bez práce ? Vše, co 
jest velikého v člověku, pochází z práce - i velikosť v umění, v literatuře, ve vědě. Vědění - „perutě, 
na kterých se vznáší duch náš k nebesům“ - možno jen prací získati. Co jest genius ? nic než 
schopnosť k usilovné práci, síla k přemáhání velikých a těžkých úkolů. Práce jest snad trestem; je-li 
tomu tak, pak jest vskutku trestem velebným. Jeť ona obětí, povinností, velebnou hymnou a 
nesmrtelností pro ty, kteří k nejvyšším cílům s nejčistšími úmysly se nesou. 

Jsou mnozí, kteří na zákony práce, pod jichž vlivem žijeme, reptají a žalují, anižby povážili, 
že poslušnost k zákonům těm nejen se zakládá na vůli Boží, nýbrž i k zdárnému vývinu ducha a k 
dokonalému používání všech našich schopností nanejvýš nutnou jest. 

Mezi všemi nešťastníky jsou zajisté politování nejhodnějšími ti, kteří se nijak 
nezaměstnávají, jichž život bez užitku plyne, kteří nepracují a jen o vyplnění svých choutek starost 
mají. Nejsou-li právě tací lidé nejmrzutějšími, nejbídnějšími ze všech ? Mají ustavičně dlouhou 
chvíli, jsou sobě i bližnímu bez prospěchu a pravou obtíží každému; umrou-li, žádný jich nepolituje 
a nepohřeší. Skutečně velice politování hoden jest osud zahalečů ! 

Kdož jiný dovedl svět tak ku předu než lidé, kteří buď z donucení neb dobré vůle práce se 
chopili ? Vše, co nazýváme pokrokem, mravností, blahobytem a hmotným prospíváním, závisí na 
mravenčí pilnosti, ať již na pěstování obilního stébla, neb na stavbu parolodí, na stepování límce 
neb na vytesání pomníku vynaložené. 

Tím spůsobem možno nazvati i všechny pěkné a užitečné myšlenky výsledkem práce, studií, 
pozorování, výskumu a pilného zpracování. Nejvznešenější báseň nebyla by se uskutečnila a sloky 
její nezaznívaly by v přítomnosť a budoucnosť, kdyby nepředcházela vytrvalá a pečlivá práce. 
Žádné dílo vskutku veliké nepovstalo najednou. Ono jest vždy výsledkem mnohokráte se 
opakujících pokusů, často i nezdarem provázených. Jedna generace začíná - druhá na základech 
položených staví, a tak pracuje minulosť a přítomnosť vždy pospolu. 

Jako povstal Parthenon znenáhla z „hliněné chatrče.“ - „Poslední soud“1) z čmáraniny v 
písku: tak začíná každý jednotlivec s namáhavými pokusy, obyčejně velmi nezdařenými, které však 
znenáhla za pomoci vytrvalé píle zdařile se končí. 

Dějiny lidské pilnosti ukazují nám množství příkladů v povaze své úplně stejných. Pilnosť 
poskytuje i nejchudšímu člověku možnost, státi se slavným a znamenitým. Největšími jmény v 
dějinách umění, literatury a vědy honosí se lidé, kteří v potu tváře pracovali; nepatrný strojník 
obdařil nás parním strojem, holič strojem přádelnickým, tkadlec strojem bastardním, havíř 
lokomotivou - a dělníci všech stupňů a zaměstnání přispívali a přispívají dosud každý dle svých sil 
k velkolepým výsledkům v oboru mechaniky. 

Dělníkem nenazýváme pouze toho, kdo pracuje svými svaly; to dovede i kůň. Jména toho 
zasluhuje především ten, kdo pracuje mozkem, kdo podřizuje tělesné své síly vlivu svých duševních 
schopností. Člověk, který vymaluje obraz, který napíše knihu, který vypracuje zákon neb vytvoří 
báseň, jest dělníkem vyššího stupně - k udržení lidské společnosti snad méně potřebným než pastýř 
a rolník - ale proto neméně důležitým, an poskytuje lidstvu duševní a tedy vyšší potravu. 

Vyslovivše se již dostatečně o důležitosti práce, ohledněme se nyní po spůsobech, jakými 
lze užitek z ní plynoucí k prospěchu našemu obrátiti. Jest jasno, že by člověk bez nahromadění 
úspor, našimi předky nám zachovaných - úspor obratnosti, vynalézavosti a vzdělanosti - byl zůstal 
divochem. Spořivosť vytvořila teprv vzdělanosť. Úspory jsou výsledkem práce, a jen tehdáž, když 
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začínáme šetřiti, rozšiřuje a rozmnožuje se vliv vzdělanosti. Spořivosť vytvořuje kapitál, který není 
ničím jiným nežli nahromaděnou prací. Kapitalistou tedy možno nazvati člověka, který to, co prací 
svou vydělá, nevydá a nezmaří docela. 

Spořivosť není snad nějakým přirozeným pudem; dlužno si ji teprv přivyknouti, ona 
předpokládá jakési sebezapření - vzdání se okamžitého požitku ve prospěch budoucnosti - podřízení 
nižších choutek rozumu a moudré rozvaze; ona pracuje pro dnešek i pro zítřek; jistinu uspořenou 
ukládá ve výhodných podnicích a stará se vůbec neúnavně o budoucnost. 

Nemalý počet lidí počíná si však jinak; nevzpomínajíce minulosti, žijí pouze přítomnosti. 
Neuschovají ničeho; promarní vše, co vydělají. O vlastní budoucnosť a o rodinu nemají pražádné 
péče; berou často velikou mzdu, ale neušetří jí, nýbrž utratí a propíjí. Tací lidé jsou vždy chudými a 
kolísají ustavičně na pokraji nedostatku. 

Podobně je s mnohými národy; národové, kteří vše, co vyrobí, sami spotřebují - nemají 
jmění. Jako nespořiví jednotlivci žijí i oni z ruky do úst, v chudobě a bídě. Národové chudí 
postrádají i obchodu. Nemajíť žádných zásob, které by mohli vyměňovati, prodávati; lodě, 
námořníci, skladiště, přístavy, kanály a železnice - vše to u nich není. Jen v pilnosti a spořivosti 
koření pravá vzdělanosť národů. 

Pohledněmež do Španěl. Tam i nejbohatší půda málo vynáší. Na březích Quadalquiviru, kde 
před časy dvanácte tisíc vesnic stálo, napočísti jich možno dnes sotva osm set a v těch žijí žebráci. 
Španělské jedno přísloví praví: „El cielo y suelo es bueno, el entresuelo malo“ - nebe jest dobré, 
země je dobrá, ale co mezi oběma leží, jest špatné. Ustavičné namáhání a trpělivá práce jest pro 
Španěla věcí nesnesitelnou; lenivým a pyšným jsa zároveň, nemůže se nikdy k práci opravdově 
odhodlati; zapýří se, máli pracovati, ale nezačervená, jdeli žebrat. 

Tímto spůsobem dělí se společnost lidská na dvě třídy: spořivou a marnotratnou, šetrnou a 
nešetrnou, hospodářskou a nehospodářskou, majetnou a nemajetnou. 

Lidé, kteří s výsledky práce dobře zacházeti umí, stanou se majiteli kapitálu, který pak opět 
k další práci podnět dává; kapitál stéká do jejich rukou. To jest počátek obchodu a tržby. 

Spořiví staví domy, sklady a mlýny; zásobují továrny potřebnými stroji a nástroji; posílají 
lidí do všech přístavů světa; skládajíce peníze dohromady, zakládají přístavy, železnice a doky. Oni 
otvírají útroby země, dobývají uhlí, železo a měď a staví čerpadla, aby se doly nezatopily. Oni 
zaměstnávají dělníky v dolech a hutích a dávají takto podnět k vzniku ohromného a rozmanitého 
počtu spůsobů výživy a zaměstnání. 

To vše jest výsledek spořivosti, rozvahy a rozmyslu toho, kdo s penězi dovede dobře 
zacházeti a k užitečným účelům vynakládati. Kdo nespoří, zbavuje se všeho podílu v pokroku 
tohoto světa. Promarní všechno, co mu do ruky přijde, aniž by tím sobě, nebo komu jinému pomohl. 
Postavení jeho není nikdy ve vážnosti. On ucpává sobě všechny prameny pomoci a volá vždy o 
pomoc. Člověk takový není ničím jiným než bídným otrokem spořivého. 
 
 

1) Míní se tu nejspíše obraz Rubensův. Pozn. překl. 
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Kapitola druhá. 
 
 
 

Jak si spořivý počíná. 
 
 

Tajemství výsledků spočívá v sebezapření. Ovládání sebe jest nejlepším 
vychováním. Dokaž mi, že jsi pánem svých potřeb a já ti řeknu, že jsi mužem vzdělaným. 

 
Dle paní Oliphantové. 
 
 

Celý svět volá: Kde je ten člověk, který nám spasení přinese ? Dejte nám muže! 
Bláhoví, neohlížejte se tak daleko po něm, vždyť jej máte na blízku. Muž ten - jste vy, jsem 
já a každý z nás ... Jak se státi mužem ? Nic těžšího nedovedešli chtíti; nic lehčího, dovedešli 
toho. 

 
AI. Dumas. 

 
 

Blahobyt a spokojené živobytí mohou si opatřit mnozí, dovedouli jen spůsobilé cesty k 
němu nalézti a sobě řádně pojistiti. 

Nic nepřekáží lidem, kteří jsou dobře za práci svou placeni, státi se též kapitalisty a získati 
tak náležitého podílu a vlivu na pokrok a blahobyt náhoda. Ale jen tehdy mohou svůj stav zlepšiti, 
aneb dokonce samostatné postavení získati, když všechna konání jejich provází poctivost, 
vytrvalosť a spořivosť. 

Společnosť lidská trpí za našich časů mnohem více marnotratností nežli nedostatkem. Peníze 
vydělati není ani tak těžké jako je zachovati a dobře vynakládati. Bohatství nezávisí na výdělku 
nýbrž na spůsobu, jakým se peníze vydělané udržují nebo vydávají. Kdo více vydělá, než osobní a 
rodinné potřeby jeho vyžadují, o tom můžeme vždy tvrditi, že zná základy společenského 
blahobytu. Úspory ty mohou býti malé, ale časem postačí mu přece k samostatnosti. 

Nenahlížíme, proč by se dělník za našich dnů nemohl pokusiti o nashromáždění malého 
kapitálu. Není k tomu věru nic více zapotřebí, než trochu sebezapření a smyslu pro hospodářství; 
vždyť téměř všichni znamenití průmyslníci povstali z nejnižších tříd dělnických. Předpokládajíce 
jistou míru zkušenosti a zručnosti nepochybujeme, že spořivý dělník nalezne vždy příležitosti 
úspory své dobře zužitkovati; záleží tedy pouze na něm, chceli spořit nebo rozhazovat. 

„Cestuje nedávno v Lancashiru,“ pravil Mr. Cobden k svým spoluobčanům v Midhurstu, 
„navštívil jsem ve společnosti některých jiných pánů továrnu, která náležela člověku, jehož pravé 
jméno zaměním pro dnešek jménem Smith. Továrna ta v úplném chodu zaměstnává přes čtyři tisíce 
osob; jest tam více než sedm set stavů tkalcovských parou hnaných. 

Když jsme odcházeli, zaklepal jeden z mých mne provázejících přátel majiteli továrny na 
ramena, řka s důvěrnou otevřeností, která je pěknou známkou lidu Lancashirského: „Pan Smith byl 
před 25 lety sám dělníkem a děkuje vše, co zde vidíme, své píli a svému skromnému a 
jednoduchému živobytí,“ načež pan Smith okamžitě v témž důvěrném položertovném tonu odvětil: 
„Nikoli, neděkuji vše pouze sobě; vzal jsem si ženu, která měla jmění; vydělávala tenkráte, když 
jsem ji pojal za ženu, u stavu 9 Šilinků a 6 pence2) za týden.“ 
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Šetrné zacházení s časem rovná se šetrnému zacházení s penězi. Známo jest Franklínovo: 
„čas jsou peníze.“ Kdo chce vydělávat peníze, musí umět používat času; však nejen k vydělávání 
peněz, nýbrž i k vykonávání rozličných dobrých skutků, k učení, k studování, pěstování umění, 
vědy a literatury máme ho co nejsvědomitěji využitkovati. 

Času dlužno systematickým spůsobem používat. Slovem systém naznačujeme zařízení, 
podle kterého lze rozličných účelů beze ztráty času dosáhnouti. Každý obchodník musí tedy 
záležitosti své řádně a systematicky predsebráti a pořádati; rovněž každá hospodyně. Každá 
maličkost musí míti své vykázané místo, každé konání svůj vyměřený a pravý čas. Netřeba nám 
dokazovati, že dobré hospodářství je v každém ohledu užitečné. Žádný zajisté neupře, že i spořivosť 
je cností, která nese hojných užitků. Hojnost příkladů nás o tom poučuje. Co tisíce lidí vykonalo, 
mohou dokázati i jiní; spořivosť neklade velikých překážek, nýbrž naopak vystříhá nás od mnohého 
ponížení; ukládá nám sice sebezapření, přeje však každému slušnou zábavu a co hlavně: zaopatřuje 
nám mnohé skutečné radosti, o něž by nás nevázané živobytí navždy oloupilo. 
Nikdo se nevymlouvej, že neumíš spořiti; nějakou částku týdně každý může stranou položiti. Týdně 
uložená zlatka činí v dvacíti letech skoro 2000 zl., a v dalších desíti letech (úroky v to počítaje) 
téměř 3000 zl. Mnohý odvětí, že mu není možno částku tu uspořiti. Dobrá, ať začne tedy s 50 
krejcary anebo jen s 25 krejcary. Začněte čímkoliv, ale začněte. Pět a dvacet krejcarů týdně 
rozmnoží se v dvacíti letech na 500 zlatých a po dalších desíti na 800 zl. Zvyk peníze ukládati musí 
se nám státi druhou přirozeností. 

Spořivost nevyžaduje zvláštní odvahy, zvláštního rozumu, nadlidské snad ctnosti; vyžaduje 
pouze zdravý rozhled a umění vzdorovati chtíčům a choutkám. Spořivost není vlastně ničím jiným, 
nežli zdravým rozumem, jevícím se v maličkostech a všedních věcech. Nevyžaduje žádného 
slavného předsevzetí, nýbrž trochu trpělivého sebezapírání; volá k nám jen: „začni !“ - Čím déle se 
kdo v spořivosti cvičí, tím lehčí se mu stává a tím dříve vynahrazuje oběti, jichž zprvu žádala. 

Mohla by se položiti otázka: „Jest člověku, který od malé mzdy žije, možno něco ušetřiti a 
do spořitelny vložiti, když mu je každý krejcar k výživě rodiny nevyhnutelně potřebným ?“ Dosti, 
když v takovém případu i nepatrný přebytek mzdy do spořitelny neb jiného podobného ústavu se 
uloží. A dovedouli to někteří, mohou za podobných okolností dovésti všichni, aniž by na vyraženích 
a podobných zábavách úkor sobě činili. 

Velikým egoistou jest zajisté ten, kdo bera za práci svou slušný plat, vše jen k upokojení 
vlastních choutek vynakládá - anebo máli do konce rodinu, nijak nepomýšlí, aby něco položil na 
stranu. Slýchámeli o smrti muže, který za živa měl slušné příjmy a po smrti  zanechal ženu bídě a 
nouzi, tu nelze než soudit, že člověk ten vše co by byl měl uspořit jen na ukojení vlastních choutek 
potřeboval. Na budoucnost každý rád zapomíná; snad pomohou dobrodinci, myslí sobě. Možná že 
pomohou, ale jest hodno člověka na to se spoléhat ? Snad nepomohou a ubozí zbytkové rodiny 
upadnou do nedostatku, nouze a záhuby. 

A přece i nejobyčejnější rozum proti takovým následkům ví radu. Uskrovněním se v 
nějakém požitku - o sklenici piva, o dýmku tabáku méně - mohl by mnohý průběhem let leccos 
ušetřiti pro jiné, místo aby vše sám požil. Na každý spůsob jest povinností každého, i nejchudšího 
člověka - aby dle svých třeba skrovných sil - přičinil se o nějaké úspory pro případy, kdy on nebo 
rodina onemocní nebo do nedostatku upadne, případy to, které na člověka přijdou v dobách, kde by 
se toho nadál nejméně. 

Poměrně malý počet lidí může hromaditi bohatství, ale většina může aspoň dobrým 
hospodařením a pilností získati tolik, mnoholi potřebuje; může i toho dosíci, že nemusí v stáří trpěti 
nedostatek a nouzi. Dobrému hospodaření překáží však více nedostatek vůle nežli nedostatek 
příležitosti; lidé, kteří ustavičně rukou neb hlavou pracují, mohou se alespoň tolik přemoci, aby 
výdělek svůj jen tak zhola nerozházeli. 

Většina lidí ovšem raději hoví požitkům, než aby se namáhala přemáháním sama sebe. U 
veliké massy má zvířecí stránka převahu. Co vydělají, to probíjí. Nenacházíme marnotratníků však 
pouze ve vrstvách nižších; slýcháme o lidech, kteří v životě svém veliké peníze vydělali a - 
promarnili, po smrti pak dětem svým ani trojník nezanechali. Každý ví o podobných případech. Po 
jich smrti často i nejpotřebnější nářadí kuchyňské i domácí nenáleží více jich dědicům; musí se 
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prodati, aby se výlohy pohřební zapravily a dluhy vyrovnaly, které při svém živobytí ještě nadělali. 
Peníze představují množství věcí bez ceny a skutečného užitku; ale ony představují mnohou věc 
drahocennou a ta se nazývá především: neodvislosť. V tom ohledu mají peníze velikou mravní 
důležitost a pohlížímeli na věc s tohoto stanoviska, objevuje se nám nepatrná a plebejská vlastnost 
hospodárnosti v světle mnohem ušlechtilejším a na stanovisku ze všech cností snad nejvyšším. 
„Nikdy nezacházej lehkověrně s penězi,“ praví Bulwer, „peníze - toť karakter“. Mnohé z nejlepších 
vlastností člověka zakládají se na dobrém upotřebení peněz - ku př. velikomyslnosť, spravedlnosť, 
dobrodušnosť, poctivosť a spořádanosť. Arciť i mnohé zlé vlastnosti mají původ svůj v penězích 
jako ku př. hrabivosť, lakomosť, nespravedlivosť, marnotratnosť a zanedbávání svých povinností. 
Žádná třída lidské společnosti nevynikla v ničem, pakli žila jen z ruky do úst. Lidé kteří vše co 
vydělají, hned probíjí, chodí povždy na pokraji nedostatku, a budou vždy, neboť ani jinak býti 
nemůže, slabi a málomocni - otroci času a okolností. Jsou chudi vlastní vinou. Ztrácejí úctu jiných 
ba i úctu k sobě samým a není tudíž možno, aby se stali svobodnými a neodvislými. Nebýti 
spořivým dostačí k ztrátě vší odvahy a síly.  

Člověk však, který si něčeho ušetřil, lhostejno jak mnoho, nachází se již v jiném položení. V 
malém kapitálku, jejž dal na stranu, vězí vždy jakási moc, on není více hrou osudu a času a může se 
směle světu do očí dívati. Jest svým pánem alespoň do jisté míry; může sobě sám předpisovat; nelze 
jej koupiti ani prodati za peníze. S veselou myslí může očekávati spokojené a pohodlné stáří. 

Jakmile se stávají lidé rozumnějšími a rozvážnějšími, stávají se i střídmějšími a o sebe i o 
rodinu pečlivějšími. Nerozvážný člověk promarní své jmění jako divoch, jakmile je dostane do 
ruky; nemyslí na zítřek ani na čas nouze a také ne na pohledávky a nároky oněch, na nichž závisí a s 
nimiž stojí v závazcích. 

Moudrý člověk však dbá o budoucnosť, zásobuje se v čas na zlé časy, které jej neb jeho 
rodinu očekávají, a činí vše možné, aby nehody nepřekvapily jeho a celou rodinu nepřipravenou. 

Jak těžkou odpovědnost přijímá na sebe ten, kdo se žení ! Málo jest těch, kteří vážně o tom 
přemýšlejí; možná že je to dobře tak; neb mnohé a vážné přemýšlení mohlo by konečně toho 
docíliti, že by se každý manželství vyhýbal. Ale kdo jest jednou ženat, měl by sobě dříve než 
později dle sil svých umíniti, nedáti nikdy aby strádání přes práh jeho překročilo a nepřipustiti, aby 
děti jeho, kdyby z tohoto světa se odebral, připadly za obtíž jeho bližním. 

Hospodaření za tímto účelem jest vždy důležitou povinností; bez šetrnosti nebude nikdo 
spravedlivým a rozšafným; kdo toho nedbá, dopouští se ukrutenství na ženě a dětech svých. Otec 
propíjí svůj výdělek, nestará se o nic a neukládaje ničehož stranou; zemřeli, zanechá rodinu svou v 
bídě co oběť nepořádného života; můželi být většího ukrutenství ! A přece jak četni jsou oni, kteří 
se touto cestou ubírají; v středních a vyšších střídách právě tak jak v nižších. Žijí prostopášně, nad 
své prostředky; honí se za leskem a pozlátkem, za prázdnými požitky a radostmi. Chtějí býti stůj co 
stůj bohatými jen aby získali prostředků k rozhazování, aby mohli silná vína píti a hostiny strojiti. 

Když před lety Mr. Hume3) v anglickém parlamentu pravil, že spůsob nynějšího anglického 
žití jde trochu přes míru, dostalo se mu „hlasitého smíchu“. Ale výrok jeho jest úplně oprávněným, 
dnes více než tehdáž. Rozvážní lidé tvrdí, že žijeme dnešního dne rychle jako by „parou“; zkrátka 
žijeme marnotratně, lépe než prostředky naše dovolují; utrácejíce výdělek, utrácíme často i život. 

Mnozí lidé vydělávají pilně a horlivě, nevědí však, jak s vydělanými penězi naložiti. Mají 
dosti zručnosti a pilnosti, aby vyhověli prvnějšímu, postrádají však rozvážnosti, aby vyhověli i 
druhému; často nás uchvátí vášeň, které se bez ohledu na její následky oddáváme. Zapomínáme tu 
předsevzetí, které jsme zajisté již učinili - varovati se totiž všech příležitostí, které by výdaj peněz v 
zápětí měli. 

Zvyk spořivosti vyplývá z přání polepšiti sobě a svým společenské postavení co nejlépe. 
Zvyk ten zavrhuje každý zbytečný výdaj a vyhýbá se každému marnotratnému a prostopášnému 
spůsobu života. I nejnižší cena bude vysokou, jednáli se o zbytečnou věc, neb malá vydání vedou k 
většímu; kdo kupuje věc, kterou nepotřebuje, zvykne sobě utrácet i v jiném ohledu. Již Cicero praví: 
„býti prost žádosti, koupiti každou věc, kterou vidím, znamená tolik co důchod míti.“ Mnohé věci 
lákají ku koupi; zde ku př. něco velmi laciného: „Koupíme  to !“ „Můžete to nějak potřebovat ?“ „V 
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té chvíli sice ne, ale zajisté nám to bude později k prospěchu.“ Tím spůsobem se mnohá zbytečnost 
kupuje. 

Abychom se mohli těšiti šťastnému a spokojenému stáří, k tomu musíme již v mládí a 
mužném věku pracovati. Nemůže býti nic smutnějšího, než pohled na člověka, který větší díl svého 
života dobré příjmy požívaje, přinucen je na svá stará kolena chléb svůj si vyžebrávati a na útrpnost 
svých bližních se spoléhati. Příklad tento by měl každého již v mládí pobouzeti k spořivosti a k 
práci, jakož i později o pečlivé starání se o blaho rodiny. V mladosti by měl býti každý spořivým, v 
stáří pak štědrým, pokud štědrosť tu může srovnati se svými důchody. Mladý člověk má velikou 
dráhu před sebou, ve které mu dlužno hospodařiti; stařec však, blíže se ku konci svého života, 
neměl by zapomínati, že vše z toho, co má, nelze mu s sebou na onen svět vzíti ničeho. 

Obyčejně se tak neděje; mladík rozhazuje anebo si přeje rozhazovati plnou rukou jako činil 
druhdy jeho otec ba často bezohledněji než tento; za nedlouho vězí v dluzích až po uši. Aby 
rostoucím „potřebám“ stačil, sahá často k prostředkům nesvědomitým a nedovoleným. 

Hledě aby rychle zbohatl, spekuluje, odvažuje se v obchodech svých nad své síly a tone; při 
tom získá arciť zkušenosť, ale ta není výsledkem správného, nýbrž nesprávného jednání. 

Sokrates radí všem otcům rodiny, aby pozorovali, jak sobě spořiví sousedé, kterým se dobře 
vede, počínají a podle toho se pak řídili. Spořivosť jest po výtce věcí praxe a učí se nejlépe ze 
zkušenosti. Dvě osoby vydělají ku př. po pěti šilinkách denně (2 zl. 50 kr.); jich vydání a poměry 
rodinné buďtež stejný. A předce bude jeden z nich tvrditi, že mu nelze šetřiti a neuspoří také 
ničehož, kdežto druhý dovede spořiti a ukládaje přebytek svůj do spořitelny, stane se konečně 
kapitalistou. 

Samuel Johnson poznal chudobu měrou vrchovatou; známo, že se jednou podepsal co 
„Impransus“ neobědvavší (t. j. takový, který neměl nic k obědu). Bloudíval často po ulici, nevěda 
kam v noci hlavu položí. Johnson nezapomněl nikdy na chudobu, v které svůj mladý věk prožil a 
radíval svým přátelům a čtenářům povždy, aby se jí hleděli vyhnouti. 

Jako již Cicero tvrdil i on, že nejlepším pramenem blahobytu jest rozumná hospodárnosť. 
Nazýval ji dcerou ostražitosti, sestrou zdrženlivosti a matkou svobody. „Chudoba“ pravil, „ubírá 
nám tolik prostředků ku konání dobra a způsobuje takovou neschopnost, vzdorovati přirozenému a 
mravnímu zlu, že jest povinností každého, všemi dovolenými prostředky se jí vystříhati“. Umiňtež 
si tedy nebýti chudými; ať máte cokoliv, vydávejte vždy o něco méně. Spořivosť je nejen základem 
spokojenosti nýbrž i dobrých skutků; žádný nemůže jinému pomáhati, kdo sám pomoci potřebuje; 
musíme míti sami dostatek, chcemeli, aby i pro jiné něco zbylo. A na jiném místě praví: Chudoba 
jest lidskému štěstí největším nepřítelem, ona ničí svobodu a rdousí v nás všecky dobré vlastnosti. 
Všichni, kteří se nedostatku hrozí, měli by se zavázati k následování zásad o šetrnosti a všech 
příkladů, které nám ukazují, jak vydání svá obmezovati máme; opatrný hospodář nestane se nikdy 
chudým, neopatrný nikdy bohatým. 

Řádné hospodaření nebude nikomu připadati obtížným, pakliže jen upřímně zaváděti jej 
počneme. Každý se zajisté v krátkém čase podiví, jaký vliv má několik krejcarů denně stranou 
uložených na celou mravní hodnotu, vzdělanosť a osobní neodvislosť jednotlivce. 

Nelze zapříti, že v každém předsevzetí, dobře hospodařiti, je něco důstojného; spořivosť 
sama jest plna blahodárných vlivů. Vyžadujeť sebezapření, otužuje povahu, vůli a ducha, 
povzbuzuje střídmosť a starostlivosť a činí ostražitosť první vlastností povahy; vítězí nad 
nedbalostí; především ale poskytuje klid a spokojenosť, zahání starosti a odstraňuje mnohou 
mrzutosť a bázlivosť, která by nás soužiti mohla. 

Slyšíme mnohého: „To jest všechno hezké, ale připustíte sami, že nelze vždy provésti co 
nám radíte, zkrátka nejde to vždycky, jak by si člověk přál.“ Výmluvu takovou těžko lze připustiti. 
„Nejde to“ zničuje jednotlivce i národy; opravdu není chatrnější výmluvy nad: „nejde to.“ Ku 
příkladu: Sklenice piva denně činí za rok as 22 zlatých. Touto sumou možno život jedné osoby 
pojistiti na 1200 zlatých. Ale mnozí pijí půl tuctu takových sklenic denně, což dělá ve 20 letech 
pěknou sumičku 6000 zl. Člověk, který pije denně 3 litry piva,  propije v 50 letech 20.000 zl. 

Již slušnosť a úcta před sebou samým žádá od každého, aby sebe a svou rodinu bez pomoci 
cizí vyživil. Řádný člověk nehledí však pouze na povinnosti k své vlastní osobě, nýbrž i na ty, které 
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dluhuje jiným. Nechť nikdy nezapomene na své vznešené určení, na věčné věci, kterých je 
účastníkem, na velebnou soustavu přírody a prozřetelnosti - na ducha, kterým je obdařen - na símě 
lásky, které v něj vloženo, na vlast a otčinu, která i jemu přináleží, a jsme jisti, že důvěra jeho ve 
své vlastní schopnosti a síly vzroste. Slunce svítí na chudého i bohatého stejně; mějž tedy každý 
úctu před svým duchem, svým karaktérem; vážnosť k sobě samému, pramenící se z lásky k sobě 
samému, pobízí k prvnímu kroku polepšovacímu; ona k nám volá: „vzmuž se, pohleď svobodně 
před sebe, vzdělávej ducha svého, polepšuj stav svůj !“ - Úcta k vlastní osobě je kořenem mnohých 
dobrých vlastností - čistoty, cudnosti, poctivosti a střídmosti. Kdo málo dbá o sebe, ten klesá často 
až do bezdných hlubin hanby a nepočestnosti. 

Každý může sobě samému do jisté míry pomoci; nikdo není pouhým stéblem, které s 
proudem plavati musí; každý je obdařen svobodnou vůlí, která nám velí: opři se vlnám, vztyč své 
témě na povrch a sleduj neohroženě vytknutou dráhu svou ! 

Láska k sobě a k společnosti lidské jest jedno a totéž, praví básník. Člověk, který sebe 
polepšuje, polepšuje svět. Rozmnožuje tím řady pravých lidí. A poněvadž celý národ, celá obec, 
celá společnosť lidská z jednotlivých osob se skládá, leží na bíledni, že polepšení, jednotlivce jest 
polepšením lidstva; pokrok všeobecnosti jest jen následkem pokroku každého jednotlivci; celek 
nemůže býti čistým, pakliže jednotlivci jimi nejsou. Společnosť v celku a vůbec jest jen odleskem 
jednotlivých individuí. To všechno jest arci již dávno uznanou pravdou, ale známo, že dobré zásady 
nelze dosti často opakovati, mají-li se mezi lidem ujmouti. 

Každý člověk, který se na vyšší stupeň dokonalosti povznesl, má mnohem větší vliv na ty, s 
kterými se stýká; má větší moc, rozšířenější obzor; vidí zřetelněji nedostatky jiných, které potřeba 
odstraniti a může k tomu býti lépe nápomocen nežli jiní. Vykonav svou povinnosť vlastní silou, 
nalezne více důvěry a úctu u jiných, které napomíná. Jak může někdo přikládat ruku k povznesení 
lidu, když sám pod kolena v neřestech vězí a slabosť k překonání svých nedostatků všude na odiv 
staví. Lékaři, pomoz dřív sobě ! zněla by odpověď. 

Jádro všech poznámek našich jest tedy následující: Při všech jednotlivých změnách, které 
sobě přejeme, především vlastní osobou započíti dlužno; naše zásady nechť hlásají naše skutky. 
Chcemeli jiné vzdělávati a ušlechťovati, musíme dříve s vlastním vzděláním býti hotovi. Výsledky 
svých zásad nechť každý na sobě dokáže. Nejistota živobytí jest u každého popudem k opatření se 
proti zlým časům; péče ta jest každému vrozena, hlásajíť ji všecky náboženské a mravní soustavy. 
„Kdo nepečuje o sebe a svou rodinu, zapírá svou víru a jest horším než nevěřící.“ 

V Adissonově básni: „Obličej Mirzův“ nachází se velice úchvatné místo, v kterém se 
porovnává život náš k putování po mostě, který má sto oblouků. Most ten má na počátku množství 
průlomů a děr, do kterých velká čásť poutníků, na most sotva vkročivších padá a v propasti zmizí. 
Průlomů těch je čím dále tím méně; poutníků, kteří polovici mostu neporušeně dosáhnou, jest jen 
malý počet a i ten řidne víc a více, až konečně úplně zanikne, anižby který z nich konce došel. 

Jest to obraz života, jak se nám v skutečnosti objevuje; z 100.000 lidí, kteří se narodí, umírá 
čtvrtina než dosáhne pátého roku a polovice než dosáhne padesátého. Tisíc a jedno sto dosahuje 
devadesátého roku; šestnácte se dočká stoletých narozenin a jen dvě osoby z oněch stotisíc lidí - 
poslední to zbytky nepřehledného zástupu - dožijí se dalekého a malomocného věku sto a pěti let. 
Průměrnou délku života v Anglicku tvoří 45 let, jak množství pozorování a průměrných výpočtů 
dokázalo. 

Rovněž rozmanitá pozorování byla konána ohledem na průměrný počet osob rozličného 
stáří, kteří každým rokem umírají a na taková pozorování zakládá statistika své výsledky. Statistika 
nám praví, že výsledky tyto jsou diktovány neúprosnými zákony smrti. Opravdu zdá se, že o náhodě 
na světě mluviti nelze. Člověk žije a umírá dle určitých zákonů. Vrabec který zmrznuv, se střechy 
spadne, činí tak dle určitých zákonů. Ba jsou na světě věci, o kterých bychom mysleti mohli, že jsou 
výsledkem pouhé a čiré náhody, které však, pozorujemeli jisté množství takových případů, o 
podivuhodném souhlasu svědčí. Tak na příklad zůstává počet psaní bez adresy vždy tentýž, psaní s 
falešnou adresou s penězi i bez peněz, vyplacených a nevyplacených, každým rokem poměrně k 
počtu veškerých dopisů, které pošta dopravuje, skoro vždy tentýž. 
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Úlohou člověka jest však, aby zákony zdraví lidského poznával a proti následkům jejich se 
opásati snažil - ku př. v případech nemoci, neštěstí nebo předčasné smrti. Každá urážka přírody, 
třeba nevědomá, mstí se na nás; zákony přírody jsou věčně stejný a pro každého závazný. Stvořitel 
nás obdařil rozumem, abychom jim porozuměli a jimi se řídili; žádný nebude zajisté tak bláhovým, 
aby myslel, že zákony ty se mohou přispůsobiti jeho nevědomosti; kdo proti nim jedná, musí 
násedky toho, bolesti i nemoci, sám snášeti. 

Slýcháváme často volání: „Což nám nikdo nepomůže ?“ Jest to smutný nářek, beznadějný 
výkřik, jest to však často volání plné urážlivé sprostoty, zvláště vycházíli od takových lidí, kteří by 
sobě střízlivostí, ovládáním sebe a spořením lehce byli mohli sami pomoci. Veliký počet lidí musí 
teprv spřáteliti se s náhledem, že cnosť, věda, svoboda a prospívání z nich samých, abychom tak 
řekli, vyklíčiti musí. 

Zákonodárství nemůže pro ně učiniti ničeho; nemůže z nich nadělati samo o sobě ani 
střídmých ani rozumných ani spořivých ani spokojených. Pravé příčiny bídy leží skryty v místech, 
ku kterým žádná veřejná moc nemá přístupu. Stalo se již zvykem, svalovati vinu na jiného, když se 
nám zle vede. Mnozí řečníci a vůdcové lidu klamou velice posluchače, poukazujíli je nikoliv snad 
na střídmost, skromnost, vzdělávání sama sebe, nýbrž ustavičně jen na cizí pomoc, která má přijíti 
bůh ví odkud. Člověku je při takových zásadách, které svědčí o hrubé nevědomosti o podmínkách 
osobního blahobytu, podivně. Pomoc leží v lidech samých a nikde jinde. Každý se narodil, aby sám 
sobě pomohl, a sám o sebe se staral; i nejchudší lidé toho docílili; proč by to nemohl dovésti každý 
? Statečným kyne vždy vítězství. 

Počet dobře placených dělníků, kteří by mohli snadno spořiti a tím nemálo k povznesení 
svého duševního a tělesného blahobytu přispívati, neodvislosť a úctu před  svým stavem rozšiřovati, 
jest nyní již dosti veliký. Bohužel že jsou téměř bez výminky budoucnosti své pramálo dbalí a při 
tom ještě velice marnotratní, z čehož nejen že škodu na svém štěstí a na své spokojenosti berou, 
nýbrž i společnosti a národu, v kterémž tvoří tak důležitou třídu, k malému prospěchu a k malé cti 
slouží. V dobrých časech promarní svůj výdělek lehkomyslně a když přijde čas stagnace a úpadků, 
vězí po krk v bídě. Peněz neužívají nýbrž zneužívají a místo aby se měli starati o svá stará léta neb 
o potřeby vždy četnější rodiny, mrhají bohužel síly a smysly své v neřestech, rozkošech a jiných 
nerozumných činech. Nechť nikdo neříká, že líčení toto jest přemrštěno; ať se jen každý ve svém 
okolí poohlédne, a přesvědčí se, mnoholi se marně vyhází a mnoholi uspoří, jak většina výdělku se 
v pivnicích propije a jak nepatrná čásť do spořitelny neb do jiných podobných ústavů plyne. 

„Dobré časy“ často více škody působí než zlé. V dobrých časech pracují továrny ve dne v 
noci, muži, ženy a děti berou vysokou mzdu, sklady se rychle plní a vyprazdňují, tovary se o překot 
vyrábějí, na ulici jezdí řada vozů se zbožím, dlouhé nákladní vlaky přijíždějí a odjíždějí a lodě s 
těžkým nákladem domácích výrobků do všech dílů světa se rozjíždějí. 

Každý je vesel a jak se zdá na cestě k blahobytu. Ale na to nemyslíme, zdali se náš dělník 
stává také rozumnějším, vzdělanějším a nábožnějším a zdali vůbec jeví nějakých lepších, vyšších 
náklonností, nežli hovění smyslným požitkům a chtíčům. 

Kdokoli však to zdánlivé prospívání blíže zkoumá, nalezne všude neoprávněný přepych a 
velikou nešetřivosť. Mzdy jsou veliké, ale „jak se nabudou tak se pozbudou“. Návyky nestřídmosti 
se množí. Zvýšení mzdy znamená zvýšení pijáctví.4) 

Tím spůsobem prospívání průmyslu a obchodu neposlouží nijak nehospodářskému 
obyvatelstvu, které, pokud nebude více o budoucnosť svou pečovati a lépe s penězi hospodařiti, 
bude povždy kolísat střídavě mezi prázdným žaludkem a „břichem na prasknutí plným“. Když pak 
začne obchod a průmysl váznout, což se po nenadálém a prudkém rozkvětu vždy stává, nebudou se 
moci těšiti myšlénkou, co mohli uspořit, kdyby byli tušili, co as po takových dobrých časech může 
přijíti. 

V časech průmyslového rozkvětu květe též obyčejně modrý pondělek, každý týden jednou, 
to se rozumí. „Co pak se to stalo, že tu dnes z našich lidí nikdo není,“ tázal se jednou stavitel svého 
políra, procházeje se po staveništi, „vždyť musíme hledět, abychom stavbu, pokud trvá pěkné 
počasí, dodělali“, „Prosím vás,“ odpověděl polír, „dnes je pondělek a naši dělníci, jak se mi zdá, 
nepromazali od soboty ještě všecko.“ Děkan Boyd vyjádřil v jednom kázání náhled, že roční ztráta 
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způsobena anglickými dělníky slavením modrého pondělku se může páčiti ve sedm milionů liber 
šterlinků (70 milionů zlatých). 

Kdyby hlavní úkol člověka záležel pouze ve vyrábění sukna, hedvábných a bavlněných 
látek, železného a hliněného zboží, v nakupování zboží na nejlacinějším a prodávání na nejdražším 
trhu, v zdělávání polí a chovu dobytka, vůbec v nahromaďování a rozhazování peněz, dle toho jak 
tomu okolnosti přejí - pak bychom si mohli k blahobytu takovému jen gratulovat. Ale jest to účelem 
člověka ? Nemá on vedle svých svalů též duševní schopnosti, náklonnosti a sympatie ? Nemá i jeho 
duch a jeho srdce svoje choutky ? Nemá on vedle žaludku též duši ? A nemělo by se slovo 
„blahobyt“ vztahovati nejen na prospívání tělesné, nýbrž i duševní a mravní ? Pouhé peníze nejsou 
ještě známkou blahobytu, člověk se též pouhými penězi napraviti nedá, ovšem ale zkaziti a mravně 
zničiti. To platí nejen u jednotlivce nýbrž i u celých tříd. Větší výdělek jim dává obyčejně více 
prostředků k ukojení nízkých vášní, pakliže charakter jich stejnou měrou se nezlepšuje. 

Zdvojnásobme mzdu člověka nevzdělaného a nestřídmého a výsledek toho bude, že víc projí 
a propije. Tím spůsobem stává se i materielní blahobyt v časech tak zvaného národohospodářského 
rozkvětu velice pochybným. Dokud nebude přihlíženo i k mravním zásadám v této věci, bude 
takový „blahobyt“, jak se nám zdá, spíše škodlivým než užitečným. Jen vzdělání a mravnost mohou 
člověka skutečně povznésti; jsoucnosť a prospívání takových vlastností v národě svědci více o jeho 
stavu a blahobytu, nežli sebe ohromnější výška výroby bavlněného, železného a hliněného zboží. 

Biskup Manchesterský poukazoval v jednom kázání, které měl na obžinkách v Prestoně, k 
dopisu jistého kněze z jižního Anglicka, v kterém sice vyslovuje svou radost nad tím, že dělnictvo v 
rolnických krajinách veliké mzdy béře, ale zároveň žaluje, „že prozatímní účinek toho nejeví se v 
ničem jiném, než v tom, že se mnohem více piva vypije.“ Kdyby se mělo upotřebiti výdělku vždy 
tímto spůsobem, pak arciť bychom nemohli nazvati blahobyt požehnáním. Pravý rozkvět národa 
neznačí se ve výšce jeho hmotného bohatství - ačkoli k prospívání národa náleží též bohatství - 
nýbrž ve výšce jeho mravnosti a na stejnoměrném rozdělení blahobytu, spokojenosti a pozemských 
statků. 

Činíce tyto poznámky nechceme však nikterak vychvalovati lakomství a nemístné skrblictví, 
kteréž rovněž jako marnotratnost nenávidíme. Vše zač bojujeme, záleží v tom, aby každý dbal více 
o budoucnosť, aby v dobrých časech nezapomínal, že přijdou špatné - a přijíti musí, jeť to zákon 
národohospodářský - aby sobě vždy hleděl nashromážditi jakýsi kapitálek, co pomoc proti nouzi a 
stáří, co pramen spokojenosti, pohodlí a dobrobytu. 

Spořivosť nemá s lakomstvím, skrblením a lichvou nic společného. Naopak ona je pravou 
protivou vlastností těchto. Heslo její zní: „Hospodařením k samostatnosti, neodvislosti a svobodě !“ 
 

2) 1 šilink = 50 krejcarů; 20 šilinků tvoří jednu libru šterlinku, která stojí tedy v rak. čís. 10 zl. ve zlatě. Drobné 
peníze jsou pence (jednotné číslo penny, viz německé pfennig) jichž má 1 šilink dvanáct. Jeden penny činí tedy as 4 kr. 
r. č.    P. překl. 

3) čti mistr Jům. Mr. čili mistr znamená v angličině pan. Mss. čili mistress, zkráceně miss, znamená paní neb 
slečna. 

4) Líčení toto, ač z anglických poměrů čerpané, shoduje se na vlas s obrazem, který poskytovalo naše dělnictvo 
v letech před rokem 1873. Tehdy se mu to nikdo vyčítati neodvážil - z důvodů nepochopitelných. Dnes tušíme dělnictvo 
samo nahlédlo, oč se připravilo tím, že si nechalo uniknouti tak krásnou příležitosť k slušným úsporám. Nejeden z 
dělníků mohl sobě zabezpečit krásnou budoucnosť, kdyby byl žil tak, jak dnes žíti musí. S penězi se nakládalo až hrůza 
lehkomyslně; mnozí jezdili v kočárech a proudy plzeňského piva a uherských vin označovaly místa, kde hodovali 
dělníci. Kde jsou ty peníze ? Má je žid, krčmář, hostinský a jednotlivci, kteří dovedli těžiti z hlouposti a nerozumu 
vlastních „spolubratrů.“ O tom, jak se dělnictvo tenkrát prohřešilo na národním blahobytu, nemá do dnes a nechce míti 
ani ponětí. Nechť si aspoň mládež zapíše tuto kapitolu do paměti !  Pozn. překl. 
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Kapitola třetí. 
 
 
 
 

Nehospodárnosť 
 
 

Muž mající ženu a děti dal osudu metlu do ruky. 
 

Lord Bacon. 
 
 

Blahobyt leží v rukou každého, který se dovede ovládat. 
 

J. J. Guerney. 
 
 

„Nikdo tě nepotlačuje, svobodný, neodvislý občane, ale postůj - nečiní to ten 
zpropadený džbánek ? Nikdo ti nemůže poroučet, abys přicházel neb odcházel, jen tento 
nesmyslný džbánek plný těžkého moku, to dovede a dokáže. Tys otrokem svých nízkých 
chtíčů, otrokem té ošklivé nádoby, plné lihoviny. A ty se chlubíš ještě, že jsi svobodným, ty 
dokonalý hlupče !“ 

 
Carlyle. 
 
 

Anglicko jest jedna z nejbohatších zemí celého světa; angličtí obchodníci jsou podnikaví, 
továrníci činní, dělníci a řemeslníci dovední a pilní. Bohatství je nyní v této zemi tak nahromaděno 
jako nikdy před tím. Londýnský bank je plný zlata, továrny pracují o překot, parní stroj se ani 
nezastaví. A předce jest v zemi mnoho chudoby a bídy. 

Těsně vedle bohatství národa kráčí zasmušile bída národa - přepych a pohodlí trůní na 
vetchém podkladu nejbídnějších poměrů. Zprávy předložené parlamentu odkryly již nejednou ony 
propasti bídy, v kterých se jisté vrstvy dělníků nalézají. Zprávy tyto zabývají se lidmi zaměstnanými 
v továrnách, dílnách, dolech, cihelnách a při polním hospodářství; pokusy činěné zákonodárstvím, 
aby se jim ulehčilo, nezdařily se. Chudí zůstali chudými, třebas se již docílilo aspoň tolik, že netrpí 
hlad. Ti, kteří poskytují výživu, neznají útrpnosti, a ti, kteří berou výživu neznají vděčnosti; mezi 
oběma není ani nejmenší pásky důvěry. Tím spůsobem se propasť mezi majetnými a nuznými vždy 
víc a více rozšiřuje. 

Mezi surovými a nuznými lidmi panuje všude stejná chudoba; ba oni si jí nejsou ani 
vědomi, pakliže jim v ukojení smyslných žádostí nikdo nepřekáží. Kde otroctví panuje, tam 
nedostatek zřídka zavítá, neboť prospěch majitele vyžaduje, aby otrokům ničeho nescházelo na 
zdraví a na chuti k práci. Teprv když společnosť k mravnosti a volnosti dospívá, a jednotlivec na 
svobodnou soutěž s druhými poukázán jest, vyvíjí se nedostatek a bída. Kde vzdělanosť dosahuje 
nejvyššího stupně a veliká bohatství nahromaděna jsou, tam vystupuje bída nemajetných tím ostřeji. 

Mnoho bídy spůsobuje nenasytná lakota po statcích tohoto světa - ale neméně i 
neodpustitelná lehkomyslnosť a bezstarostnosť tříd nižších. Bohatství národa, nikoliv však štěstí 
jeho stalo se naším heslem. 
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Pohroužejíce se v pravdy národohospodářské, zanedbáváme hospodářské vlastnosti 
jednotlivce. Toužíce hlavně po zisku nehledíme, zdali nabytí jeho stojí oběti a zdali prostředky, 
jimiž ho chceme dosáhnouti, obstojí před soudem mravnosti. Zlato se stalo naším bohem a 
„směšným je ten, kdo je posledním“. Pohledněme jen na třídy nižší, co se s nimi uprostřed tak 
zvané osvěty děje ? Veliký díl zůstává nevzdělaným. Ač žijí v zemi křesťanské, křesťanské zásady 
se jich posud nedotkly. A přece bydlí uprostřed nejvzdělanějších tříd a vrstev národa. St. James a St. 
Giles5) leží těsně vedle sebe. Onde se klaní vyvolený národ zlatému teleti, zde chudoba a lůza 
hladem zmírá. Každodenní život jejich záleží v práci, jídle pití a spaní; o zítřek nebo příští týden se 
nestarají; že by mohly přijíti zlé časy, nemoci neb cokoliv podobného, to jim ani nenapadne. V tom 
ohledu stojí s divochy na jednom stupni. Po příkladu severoamerických Indiánů užívají neřestí, 
které civilisace za sebou vleče - ale o její pravé plody a poklady se nestarají. 

Kapitán Parry líčí Eskimáky krajin severní točny co takové surovce a ubožáky, jací sotva v 
nejhorších děrách našich velkých měst bydlí. Jako všichni divoši a polodivoši nestarají se i oni o 
budoucnosť. Celý jich život kolísá mezi hodováním a „hladem-mřením“. Naleznouli kus velrybího 
tuku, snědí co mohou, ostatní odhodí. Starosti neznají a jsou i při hladu veselé mysli; co bude zítra, 
o tom si prozatím hlavu nelámou. Spořivosť je všem surovým národům věcí neznámou. - Praví se, 
že mezi vzdělanými národy jest zima matkou příčinlivosti a mravnosti. Tak děkují severní národové 
Evropy blahobyt svůj hlavně surovosti podnebí. Zima je přinucuje, aby již v létě na zásobení se 
šatem, dřívím a potravou pomýšleli. Povzbuzuje je k stavbě domu a k šetrnému hospodářství. Proto 
je Německo pilnější než Sicílie; Holandsko a Belgie pilnější než Andalusie; severní Amerika a 
Kanada pilnější než Mexiko. 

Zesnulý Edward Denison, člen parlamentu, podnikl s nemalým sebezapřením obtížnou 
úlohu, vštípiti obyvatelstvu East-End (východní strany) v Londýně aspoň první pojmy vzdělanosti a 
mravů. K tomu cíli založil především modlitebnu a sice s dvojím oddělením. Oddělení první bylo 
určeno k bohoslužbě, druhé pak zařízeno co čítárna a místnosť k přednáškám, hrám a jiným 
zábavám, za tím účelem, aby sobě obyvatelé odvykli návštěva hospod a krčem. „Co v tomto díle 
města tak nepříjemně působí, jest úplný nedostatek každého vychování, úplná lhostejnosť k 
náboženským věcem a plody toho všeho: nemoci a zločiny. Není zde nikoho, kdo by zápasícím 
pomohl, snažlivým cestu ukázal, nešťastným stav jich umírnil.“ „Kněz, který zde co misionář 
účinkuje,“ praví dále „jest zcela rozumným, horlivým člověkem, který k povznesení lidu a 
mravnosti koná seč jest; bohužel že větší díl své činnosti musí obětovat na to, aby lidi ty potravou 
zaopatřil, neb k hladovým žaludkům těžko o vzdělanosti kázat. Jak hrozné jest pomýšlení, že v 
nejbohatším státě světa nemalý díl obyvatelstva propadá hladu a bídě !“ 

Snadno se řekne: „Jaká tu pomoc ?“ Nuž, tak to za času našich dědů a pradědů přece nebylo. 
Byli sice v mnohém pozadu, pravda, ale na zmírání svých spoluobčanů se přece nemusiti dívati. 
Věc je tato: My jsme se sice těšili v posledních dvacíti letech ohromnému rozkvětu blahobytu a 
obchodu, z kterého jsme co největší prospěch těžiti dovedli, ale zapomněli jsme při tom na 
podmínky, úsilí a oběti, které nám blahobyt ten ve prospěch nuzných ukládá. A přece viděl pan 
Denison jasně, že při lepším vychování lidu a při větší hospodárnosti mnohému nedostatku by se 
dalo předejíti. „Lidé ti,“ praví na jiném místě, „jsou svou nahotou a bídou dílem sami vinni. Zdá se 
mi, že není ani jednoho mezi těmi ubožáky, který by při střídmějším a opatrnějším živobytí nemohl 
sobě na dobu, v které není práce (a doby ty se střídají pravidelně) tolik zahospodařiti, aby ji mohl 
bez bídy předržeti ...“. Uznáváme arci, že je velice obtížno z týdenní mzdy si dobrovolně něco 
utrhnouti, ale tolik je jisto: jde to. Dělníci, kteří pracují v dokách, mohli by, dokud jsou mladi a 
svobodni, zcela dobře polovičku svého výdělku uložiti, tím spíše, ano se jim nikdy práce nedostává. 
Když byl pan Devison ukázal, že i ženatým lze úspory činiti, praví dále: „Spořiti jest každému 
člověku možno, i tomu nejníže stojícímu; kdyby se spořivosť stala jen poněkud obecnějším 
zvykem, byloby spíše možno chudobě a nemoci takové hranice vykázati, v kterých je lze snadněji 
opanovati a stříci. A to se také stane; já bezpochyby se toho nedožiji, ale než dvě pokolení přejdou, 
bude to, doufám skutkem. Dobré zákony, jimž dlužno energickým spůsobem poslušnosť získati, 
povinná návštěva škol, doplněná jinými prostředky vzdělávacími, dovedou zajisté toho, že třídy ty 
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se stanou alespoň schopny k přijímání dalšího vzdělání, k duševnímu i tělesnému blahobytu jim 
potřebného.“ 

Rozdíl mezi spořivostí anglických dělníků a obyvatelů Guernesey6) líčí pan Denison takto: 
Rozdíl mezi chudobou a pauperismem pochopuji teprv dokonale, uveduli si na paměť, co jsem zde 
spatřil. V Anglicku máme dělníky, kteří za doby vysokých platů nadbytkem oplývají a za doby 
úpadku na vrata chudobinských ústavů klepati nuceni jsou. Naproti tomu žijí zdejší lidé, vzdor 
tomu, že jsou pouze na sebe odkázáni, tak skrovně, že by se jim u nás vysmáli. Oběd hospodáře 
guernseyského sestává z „soupe à la graisse“ (súp ala grés), což zní v překladu as jako „hrachová 
polévka s omaštěným zelím“. To je celý oběd u lidí majících 3 - 4 krávy, dvě tři prasata a hojnosť 
drůbeže. Ale mléko, máslo, sýr a maso nejedí sami, nýbrž prodávají je na trzích a užitek tento opět 
k rozmnožení svých polností, stájí aneb v „Quarty“ (druh to důchodkových listů z půdy, které jsou 
velmi hledány) obracejí.7) 

Denison zemřel, aniž by byl velikých úspěchů dosáhl; on jen dal první podnět. Bída z 
nehospodářství, na niž tak trpce žaloval, nezmizela, ba spíše se ještě rozšířila. Není to pouze 
rukodělník, který utrácí, nýbrž i třídy výše stojící, které nelze omluviti špatným vzděláním. 
Rozhazujíce plnou hrstí jmění své, činí to často jen z té příčiny, aby udrželi starou pověsť o svém 
bohatství, utraceného zatím hýřením a špatnostmi všeho druhu. 

Žádný nebude vytýkati dělníku anglickému nedostatek píle. Pracuje zajisté pilněji a 
obratněji nežli dělník kterékoli jiné země a mohl by ve svých poměrech mnohem větší neodvislosti 
požívati, kdyby byl poněkud opatrnějším; ale opatrnosť a ohledy na budoucnosť nejsou jeho věcí. I 
nejlépe placení dělníci, ačkoli vydělají průměrně mnohem více než osoby stavu učeného a 
úřadnického, náležejí následkem veliké neobezřelosti své mezi lidi chudobné. V časech, kde obchod 
zkvétá, nepomýšlejí na budoucnosť, a začnouli obchody váznouti, jsou v brzku v koncích. Zřejmo, 
že i obratný dělník, nemáli dobré vychování, nežije obyčejně jinak než zvíře, užívaje vysoké mzdy 
své pouze k ukojení svých nezřízených chtíčů. 

Mr. Chadwick uvádí ve své přednášce „o hospodářství a průmyslu,“ že v časech hladu 
rodiny krajin bavlnářských houfně v nejbídnějším stavu do ústavů dobročinných se hrnuly, ač 
vydělávaly dříve průměrně více, než obnášel příjem venkovského správce duchovního. 

V dobrých časech oddávají se mnozí veselí a bujným radovánkám, v zlých pak „dřou bídu“. 
Výdělek jejich, jak sami praví, „jde jednou děrou do sudu a druhou hned ven“. Jdouli dobré časy ku 
konci, spoléhají se v náhodu a prozřetelnost - prozřetelnost neprozřetelného ! 

Ačkoliv obchody a průmysl mají též svá faraónská tučná a hubená léta, která velice 
pravidelně za sebou následují - náhlý rozkvět, zdar a prospívání, však hned na to přeplnění, zděsily 
strach a bída - nezdá se, že by si to mnozí zvlášť k srdci brali. Nehospodárnosť zdá se býti chybou 
téměř nenapravitelnou. „V krajinách továrních,“ praví pan Baker, v jedné zprávě, „nacházíme celé 
obce, v kterých nejen že se nic pro budoucnosť neukládá, nýbrž obyčejně již za čtrnácte dnů po 
zaražení práce veliký nedostatek i v nejpotřebnějších věcech se pociťuje.“  

Jest to úkaz všeobecný: několik dní po zastavení práce putují již hodinky, věci od zlata a 
stříbra, jakož i nábytek a šatstvo do zastavárny a plačtivé volání o pomoc rozléhá se ve všech 
novinách. 

Tato nehospodárnosť, která se stala již obecným zvykem, jest pravou příčinou nízkého 
postavení dělnictva v společnosti a zdrojem ustavičné bídy. Bída ta je hlavně následkem nedbalosti 
a nevědomosti. Ačkoliv Bůh stvořil vedle bohatství i chudobu, bídu nestvořil. Bída s chudobou není 
totožná. Bída je následkem příčin mravních, následkem neřestí a bezúzdné lehkomyslnosti. 

Farář Norris praví vzhledem k živobytí horníků a hutníků v South-Staffordshire: 
„Nehospodářství jest zde příliš mírné slovo, jest to lehkomyslnosť“; zde je mladý i starý, ženatý i 
svobodný bez výminky rozhodně darebáckým outratou. Člověk jim vidí na očích, jak lehkomyslné 
počínání jejich zabraňuje přístupu každému ušlechtilému vlivu. Jejich neohroženosť vůči 
nebezpečenství blíží se ztřeštěnosti, jejich schopnost k těžké práci zřídka bývá úplně využitkována, 
leda v případech, kde dny a noci musejí vynahrazovati, jejich ochota k podporování chudých byla 
by veliká, kdyby nevyžadovala trochu předcházejícího spoření, ba i jich horlivosť náboženská - 
připomínáme jen jich časté náboženské výkony a modlení v šachtách - jeví se co nemalá 
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přemrštěnosť. Ale mnohem bolestněji dojímá nás jich lehkověrnosť, jevící se v rychle za sebou 
jdoucím nadbytku a nedostatku, protivy to, mezi kterými celé obyvatelstvo rok co rok kolísá. 
Hýření a utrácení v noci po výplatě, opilství v neděli, odpírání práce v pondělí a snad i v úterý, 
nečistota a nepořádek v obydlí, nedostatek peněz před placením nájmu, nepořádné posílání dětí do 
školy, ženy a dcery na šichtě,8) domácí nářadí v zástavě, uličky v nichž bydlejí bláto, hnijící kaluže 
před domy, byty neprovětrané - takový stav věcí za poměrů výdělkových, které by k získání pohodlí 
a slušného blahobytu dostačily, dokazuje, že všechna pomoc „s hůry“ jest zde prozatím úplně 
marnou. Dělnická třída vyjmuta byla z daně z cukru, obilí, kávy, dobytka a potravin vůbec a nemalá 
čásť těch daní jest na, třídy střední a vyšší rozdělena. A přece to jen málo pomohlo. Nejhlavnější 
„opravy“ by měli zaváděti jednotlivci sami; měli by začíti hned doma; neb jednotlivci tvoří 
společnost a reformy společnosti směřují v posledních svých cílech k jednotlivci. 

Zlo všeobecné má původ v jednotlivých nedostatcích. Franklin, jehož zdravý smysl a ostrý 
úsudek jest znám, vyjadřuje se takto: „Daně a dávky se arciť těžko snášejí, ale ty, které nám vláda 
ukládá, daly by se ještě dosti snadně platiti; my však máme celou řadu svých privátních daní, a 
některé z nich jsou velice škodné. Naše lenosť nám ukládá daně nemenší, naše pýcha daň 
trojnásobnou, naše hlouposť čtyřnásobnou - daně to, které nám nad to žádný berní odpustiti 
nemůže“. Lord John Russel dal jednou deputaci dělnické, která žádala za snížení daní, podobnou 
odpověď. „Stěžujete si na těžké daně,“ pravil, „ale uvažte přece, jak vysoké daně sami sobě 
ukládáte tím, že ku příkladu vydáte ročně přes 50 milionů za lihové nápoje; myslíte, že by některá 
vláda odvážila se k takovému zvýšení daní ? Leží to u veliké míře ve vaší moci, abyste daně 
zmenšili a sice spůsobem takovým, že se nemusíte ani na nikoho obraceti.“ Naříkání na vysoké 
daně a špatné zákony věc nikterak nezlepší. Nejabsolutnější vláda a nejurputnější továrník daleko 
tak zle nepůsobí jako špatné návyky a zlé vášně. Velmi snadno lze líčením bídných poměrů 
mnohého k nesprávnému náhledu o věcech těchto svésti, o věcech, které konečně jedině v svobodné 
vůli původ mají a jen co následek lenosti, nehospodárnosti a nestřízlivosti považovány býti musí. 
Jiných kárati za to, že se nám zle vede, lichotí samolibosti více, než sebe obviňovati. To jest však 
nad slunce jasnější, že lidé, kteří bez plánu, bez pravidel, bez rozmyslu jen tak ode dneška na zítřek 
žijí, již napřed o své nouzi pracují. Pouhá starost o přítomnosť jest nejlepším prostředkem k ztrátě 
budoucnosti. Co můžeme se ku př. nadíti od lidí, jichž jediným pravidlem jest známé: „Jezme a 
pijme. Kdo ví, kde budeme zítra.“ 

To zní dosti beznadějně, ale je tomu tak. Šíření vzdělání přiměje snad i dělníka k lepšímu 
zacházení s výdělkem. Lepší známost užitku, který poskytuje hospodárnosť, opatrnosť a střídmosť, 
zajisté že i je povede k pohodlnějšímu a ctnostnějšímu způsobu života. 

Denison byl toho mínění, že věc ta ve dvou pokoleních docíliti se dá. Pokrok postupuje arciť 
vždy zvolna. Jak pomalu vyvinula se naše vzdělanosť ! Jak pomalu mohla působiti na lid ! Teprv po 
několika generacích možno rozeznati její vliv; neb jedno pokolení jest v dějinách lidstva tolik co 
jeden den v životě jednotlivce. Veliká čásť národů musela po několik věků bojovati, než dosáhla jen 
uznání své národnosti. Staletí plných pronásledování prošla, než křesťanství proniklo; dvě stě let 
bojováno na reformaci jeho. Uvolnění nevolníků a otroků vyžadovalo staletí největšího utrpení. Jak 
blahodějný jest rozdíl mezi dneškem a oněmi časy, kde téměř celé lidstvo jenom z otroků se 
skládalo, s nimiž několik málo jednotlivců mohlo nakládati jak chtělo ! To nás opravňuje k naději, 
že i v mravním ohledu dodělají se věky příští většího výsledku než dosud, a že přemohou snad i 
posud nepřemožitelný vliv marnotratnosti, nedbání budoucnosti a opilství. 
 

5) Dvě londýnské čtvrti; prvnější sídlo boháčů a nádhery polední sídlo chudoby, bídy a zločinů. Vyslov „sent 
džéms“ a „sent džajls“. Pozn. překl. 

6) Ostrov v Kanálu la Manchském k Anglicku náležející. Má pouze as 5 čtverečních mil rozměru a 30.000 
francouzsky mluvících obyvatelů. Pozn. překl. 

7) Podobnou chválu byl by mohl vzdáti Mr. Denison i našim venkovanům před 30 - 40 lety ! Dnes zde onde 
nemístný luxus se zahnízdil; byl by čas k návratu k „starým zlatým časům !„ P. p. 

8) Šichta slově v hornické a hutnické mluvě pracovní čas 12ti hodin. Šichty jsou denní a noční (poněvadž 
nesmějí se pece vyhasínati každý den, což by bylo spojeno s ohromnou ztrátou uhlí a peněz) a dělníci se v nich střídají. 
Ženy a dívky používány bývají hlavně k pracem lehkým, k roztřiďování uhlí, vybírání koksu z popele, přesypávání 
fonnařského písku, dělání malty a t. d. Pozn. překl. 
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Kapitola čtvrtá. 
 
 
 
 

Prostředky k spoření. 
 
 

... Můj milý - proto pracuj; neb třeba bys práce neměl potřebí k obživě, užívej jí co 
léku. Tělo i duše tím získá a lenosť nedostane nikdy vládu nad tělem. 

 
William Penn. 
 
 

Otec, který nedává dítě své nižádnému řemeslu učiti - vychovává zloděje. 
 

Bramínská průpověď. 
 
 

Ti, kdo tvrdí, „že to nejde“, nevědí snad ani, že mnohý dělník má větší příjmy než kdokoli z 
třídy úřadnické a učené. - Že tomu skutečně tak, není nikoho tajno.9) Každý majitel uhelných dolů, 
huti neb prádelny dosvědčí vám, jak vysoké mzdy dělníkům platí. Rodiny zaměstnané v prádelnách 
na bavlnu vydělají dle toho, kolik dětí pracuje, až 3 libry (30 zlatých) týdně; ročně tedy při 
nejmenším 150 liber (1500 zl.), což jest mnohem více, než obnáší příjem venkovského faráře, 
lékaře, učitele neb jiné osoby středního stavu. 

Jeden továrník v Blackburnu sděluje nám, že mnozí z jeho lidí vydělají více než 5 liber (50 
zlatých) téhodně. Tyto rodiny nepotřebovaly by více vydati téhodně než 3 libry (30 zlatých), ostatní 
by měly uspořit; ale většina z nich po zaopatření se jídlem a oděvem - zbytek propíjí a prohýří. 
Podobné hlasy ozývají se i z jiných krajů Anglicka. Vinaři vydělají týdně 40 šilinků (20 zlatých) až 
60 šilinků (30 zl.), nehledě ani na to, co ženy a děti přivydělají. Řádný zámečník strojnický vydělá 
snadno 35-45 šilinků (17-23 zlatých) a mnozí i mnohem více.10) Násobímeli tu čísla, nalezneme 
průměrné číslo 1200 zlatých ročně. 

Horníci v uhelných dolech a hutníci měli ještě větší příjmy. Jedna veliká huť uveřejnila 
schválně v novinách jména těch, kteří vydělali čtyry až pět liber (40-50 zl.) téhodně, což dělá za rok 
200-250 liber (2000-2500 zl.11)) Mzdy dělníků v železárnách jsou, možnoli ještě vyšší. Valcíř 
plechu vydělá ročně snadno svých 300 liber (3000 zl.).12) Valcíři kolejí železných a ocelových ještě 
více. V časech „kde bylo peněz jako želez“ vydělali týdně 6-10 liber (60-100 zl.), což dělá ročně 
300-500 liber (3000-5000 zl.). Ale vydělali mnohdy ještě více neb i v železárnách pomáhali často 
synové rodičům, berouce ovšem též veliké mzdy. Hoši 14letí vydělali 5-10 zl. týdně. Tento 
výsledek převyšuje průměrné příjmy osob stavů učených znamenitě. Valcíř kolejí vydělá tolik co 
nadplukovník gardy královny anglické, valcíř plechu tolik co major pěchoty a pomocník pudlařsky 
tolik co lieutenant nebo adjutant. 

Goldsmith13) se zmiňuje, že farář, který měl 40 liber (400 zl.) ročně, považován byl za 
boháče. Dnes jsou příjmy farářů arciť větší než za Goldsmitha, ale příjmy mnohých dělníků je 
značně převyšují. Kdyby farářům pouze o výdělek šlo, nechali by zajisté všeho a šli by mezi 
horníky neb hutníky. Když spisovatel této knihy před lety navštívil Renfrewshire (renfrůšír), 
vydělávali horníci v uhelných dolech 10-14 šilinků (5-7 zlat.) za den; „dělali peníze jako mašinou“ 
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říkalo se. Uvedmež příklad: otec s třemi syny vydělal měsíčně 60 liber (600 zl.), ročně tedy 700 
liber (7000 zl.). Otec byl člověkem řádným a střídmým, první v šachtě a poslední na dni. V letech 
1873-74 promeškal jen pět dnů a ty připadly na veliké svátky a dny postu. Poněvadž předvídali, že 
vysoké mzdy dlouho nepotrvají, pracovali co nejpilněji a uspořili, co se dalo; dnes mají několik 
domků a nalézají se v postavení mnohem vyšším. 

V té samé krajině vydělal jiný horník se svou rodinou téměř 900 liber za rok (9000 zl. !). 
Rodina ta zakoupila v jediném roce pět domků.14) Nedávno jsme slyšeli, že otec, stav se 
podnikatelem, již přes 60 dělníků sám zaměstnává; také synům se dobře vede; jsou nyní vzdělanými 
a váženými lidmi ve své obci. 

Tyto dva příklady byly arciť jen výminkou, neb většina jejich soudruhů počínala si jinak; 
pracovali jen tři dny v téhodni. Někteří probili svůj výdělek v hospodách, jiní se bavili tak zvaným 
„Whiskey Ploy“-em. K tomu účelu najali na čtrnáct dní napřed všecky drožky, fiakry a jiné povozy. 
Následky toho byly ovšem krvavé. Soudní úřad v sousedním městě každou chvíli odsuzoval celé 
řady dělníků, mužských a ženských, jichž zevnějšek a obličej byl ne zřídka pln krvavých a modrých 
stop včerejších radovánek. Než začaly vysoké mzdy, nebylo obyčejně při soudě mnoho práce, 
někdy žádná; jakmile však stoupaly, nebylo již možno u soudu s časem vystačit. Zdálo se, že 
vysoké mzdy znamenají spíše více kořalky (whiskey), více lenosti a více ran na hlavě. V časech 
těch mohl si ten, kdo se dovedl jen poněkud přemoci, získati slušného jmění. 

Stalo se nejednou, že veliká část těch, kteří uhlí na den těžili, zůstala doma, kdežto koksáři 
(kteří uhlí v koks spalují) mřeli téměř hlady z nedostatku uhlí a tudíž i práce. V těchto časech tak 
zvané „nouze o uhlí“ pokusil se Lord Elcho (ilko), který se odebral schválně do okrsku, kde se 
zahálelo (East Lowiathan, íst lojatan), aby horníkům - byliť to jeho voličové - za jich lenosť, 
hýřivosť a náklonnosť k střikům řádně domluvil. 

Lord Elcho měl tolik - za našich časů řídké - odvahy, že vše, co mu leželo na srdci, bez 
obalu voličům svým do očí říce se neostýchal. Mnozí z nich pracují prý jen tři dni, v ostatních hejří 
a se potulují; jiní prozahálejí celé týhodny, někteří průměrně celou třetinu roku. A jak zachází 
s výdělkem ? Ukládají něco pro budoucnosť, aneb snad chtějí, až bude po dobrých časech, jíti 
žebrat ? „Viděl bych rád moje Skoty“ - pravil - „aby v šťastných těchto dobách všech možných 
prostředků použili, by se dopracovali vlastní pomocí, pilností a spořivostí lepšího postavení, 
rozmnožili své jmění, a možno-li třeba samostatnými podnikateli se stali.“ 

„Jedny noviny psaly,“ pokračoval Lord, „že prostý horník vydělal více, než obnáší plat 
setníka, a že malý hoch vydělá v šachtě nejméně tolik co lieutenant v anglické armádě. Věříte-li, že 
můj vlastní syn, který stav se praporečníkem v armádě - a nezapomínejte, že za místo toto musel 
položit 500 liber (5000 zl.) - nebere ani tolik platu, co kterýkoli z vás, ne snad dnes, ale v nejhorších 
časech ? Odvětíte mi snad, že horníci dávají svůj život při práci v šanc, ale to platí ne méně i u 
vojáka.“ Tentýž praporečník, o němž Lord Elcho zde zmínku učinil, padl vskutku později ve válce 
proti Ašantýcům. 

Časy vysokých platů nezanechaly příjemnou upomínku v myslech obyvatelů. Ceny potravin 
stoupaly, mravy klesaly a hodnota výrobků se valně zhoršila. Začali jsme se spoléhat příliš na 
cizinu; následky toho byly smutné, a dělníci, továrníci, ba celá země utrpěla značných ztrát. Lord 
Aberdeen (ebrdýn) dokázal, že za času poslední stávky v Southwalesu jedině dělníci více než tři 
miliony liber šterlinků (30 mil. zl.) ztratili; 125.000 dělníků zahálelo a ztráta mzdy obnášela 
téhodně nejméně tolik liber (10 zl.), co bylo strikujících dělníků. 

Že i majitelé závodů si na poměry tyto velice stěžovali, netřeba zvlášť podotýkati; jeden 
majitel železárny, zaměstnávající veliký počet dělníků výborně placených, píše o tom předmětu jak 
následuje: „Obávám se, že moji dělníci (na malé výminky) vše co vydělají v krátkém čase opět 
promarní.“ Jiný píše v té příčině: „V ětšina dělníků promrhá svou mzdu dříve, než obdrží jinou. Jest 
sice několik výminek, ale, bohužel, jen několik,“ Opět jiný vyjadřuje se takto: „Co se spořivosti 
týče, tu nalézáme jen u velmi malé menšiny. Většina promrhá mzdu dříve, než ji ještě obdržela. 
Veliké sumy se propíjí, následkem čehož většina dělníků teprv ve středu přichází do práce. Jsouli 
mzdy menší, pracuje se pravidelněji a pilněji a vůbec je celý stav dělnictva v morálním ohledu 
mnohem lepší.“ Jiný pozorovatel dokládá, že horníci v Bilstoně, jichž jest asi 6000, ročně přes 
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15.000 liber v kořalce propijí. Lehkomyslnosť těch lidí možno na trhu v Bilstoně nejlépe 
pozorovati; neníť daleko široko tak hojně zásobeného (zvláště drůbeží) trhu, a drůbež ta je hlavně 
pro třídu dělnickou určena, neboť osob jiných, samostatných, jest zde málo. V sobotu večer možno 
viděti umazané dělníky, jak kupují kuřata, kachny a husy, nezřídka i několik lahví stáčeného porteru 
a dobrého vína a to vše jedině k - večeři ! 

Mr. Chambers (čembrs) v Edinburku líčí dělnickou třídu následovně: „S upřímným žalem 
sděluji, že všude platí tatáž historie. Nestřídmosť rozšířila se v úžasných rozměrech, dobré výdělky 
obracují se na účely nízké a požitky tělesné; o zejtřek se nikdo nestará a facit všeho jest: 
chudobinec. Byl jsem upozorněn na jednoho, jinak obratného dělníka slévačského, který vydělával 
denně až jednu libru (10 zl.) čili 60 zl. téhodně; promrhal však všecko obyčejně v nápojích a nyní je 
nucen pracovati v oddělení, kde jen jednu libru (10 zl.) téhodně vydělá.“ 

Napadá mi ještě jiný příklad. Jeden kupecký pomocník pronajal v Blackburně domek za 20 
liber (200 zl.) a přenechal sklepní byt jednomu dělníku za 5 liber (50 zl.) ročně. Kupec měl ženu, 
čtyry děti a služku; dělník ženu a pět dětí. Kupecký pomocník se šatil s celou rodinou velmi pěkně a 
čistě, děti posílal do školy a všichni navštěvovali v neděli kostel. Z rodiny dělníka chodily některé 
děti do továrny, ale žádné nešlo do školy. Šaty měli chatrné, vyjímaje v neděli, když si je přinesli ze 
zastavárny. Jakmile přišla sobota, začalo se v sklepním bytě péci, vařiti a smažiti, což trvalo až do 
pondělka večer; ale sotva se přiblížil čtvrtek, to již pravidelně putoval uzlíček se šatstvem do 
zastavárny. A přece vydělal obyvatel hořejšího patra ročně nanejvýš 100 liber (1000 zl.), kdežto 
příjmy rodiny ve sklepě obnášely o 50 liber (500 zl.) více, to jest 1500 zl. ročně. 

Jeden továrník (v téže krajině) tvrdíval: „Nemohu sobě dopříti skopové pečeně, lososů, 
mladých kachen, zeleného hrachu, nových bramborů, jahod a podobných lahůdek a novinek dříve, 
dokud jich moji dělníci alespoň o 3-4 neděle dříve nepožívali“. 

Mrhání peněz, utrácení a pošetilost těchto dobře placených lidí jest sotva k uvěření. Často se 
kárá, že stav dělnický zove se nižším. Ale tím zůstane potud, dokud se dělníci vzhledem k svým 
smyslným žádostem nedovedou opanovat a dokud svou bezstarostnosť v opak nepromění. 
Bezstarostnosť ta je u dělníka nejen hříchem nýbrž i ukrutenstvím. Nanejvýš necitelné a samolibé 
jest však počínání otce, který mrhaje penězi na ukojení svých vášní ku př. na pití lihovin, sobě 
nepomůže, matce však a dětem příkladem svým a děděním duševních vlastností velikou škodu 
působí, škodu, která se nedá nikdy napraviti. Onemocníli, bude jeho rodina okamžitě bez 
prostředku, zvlášť když ani na to nemyslel, aby do pokladny pro případ nemoci něco uložil; 
zemřeli, pak je bída dovršena; ubozí tvorové, kteří po něm zůstanou, poukázáni jsou pak jen na 
útrpnost bližních a na skrovnou podporu z pokladny chudých. 

Jest vskutku málo plátno, starati se o rozšíření práv pro tuto třídu, která sama tak lhostejně a 
netečně se k svým nejsvětějším interesům chová. Přátelé jejich měli by jím říci, že jen opatrností, 
obezřelostí a spořivostí mohou se povznésti výše z postavení, kterým jsou z větší části sami vinni. 

Brown, švec oxfordský, byl toho náhledu, že „dobrý řemeslník jest nejneodvislejším 
člověkem na světě“. Měl by tím aspoň býti; pro své výrobky nalezne vždy odbytu a jeli jen trochu 
rozumným, střídmým a pilným, bude se vždy moci těšiti štěstí, zdraví a blahobytu. Při moudrém 
zacházení s penězi může se, vydělali ku př. jen 15-20 zl. týhodně, dobře vyživovat a své děti řádně 
vychovávat. 

Hugh Miller vydělal co kameník pouze 24 šilinků (12 zl.) téhodně; vizme výsledek jeho 
25leté zkušenosti. Nechtě si to říci, přátelé - neboť jest (nyní) módou položení dělnické třídy v 
obrazech žalostných líčiti - že jsem od ukončení prvního roku, v kterém sem co tovaryš pracovati 
začal, až k úplnému se rozloučení s kladivem a dlátem, nikdy nevěděl, co to jest, nemíti šilinku v 
kapse - tak i oba mojí strýcové, otec, děd a mistr, u kterého jsem se vyučil. Nechci popírati, že chudí 
řemeslníci výminečně mohou padnouti do nedostatku, ale nepochybuji, že se to děje jen z výminky 
a že všecky ostatní případy nouze a bídy jen na vrub nehospodárnosti, nespořivosti aneb na vrub 
nedbalé práce, která je následkem lenosti a lehkomyslnosti v učennických letech, připsati sluší. 

Jest to věc sice politování hodná ale velice obyčejná, že mnozí dělníci třetinu ba polovici 
svého výdělku propíjí. Co by tomu řekl as svět, kdyby někdo ze „stavů vyšších“ jen čtvrtý díl svých 
příjmů vynakládal k účelům, na kterých jeho žena a děti nemají žádného bezprostředního podílu. 
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Pan Roebuck (Robek) položil onehdy v jednom veřejném shromáždění následující otázku: „Proč by 
měl dělník, který svou prací vydělá ročně 200-300 liber (2000-3000 zl.), slouti surovým, hrubým, 
brutálním člověkem ? Není pro to důvodů. Proč by neměl jeho domek se rovnati ve všem mému ? 
Přijdu-li z denní práce domů, co zde nacházím ? Mne vítá veselá, vzdělaná, dobře vychovaná žena. 
Mám dceru, která jest jí ve všem podobna. Proč byste neměli i vy se těšiti poměrům takovým ? Rád 
bych věděl, proč by dělník přicházející z práce své domů, neměl nalézti stůl čistě prostřený, svou 
ženu a dceru slušně přistrojenou, přívětivou a milou právě tak jak já to nacházím; proč by nemohli 
mnozí z dělníků s výdělky svými právě tak nakládati jako já to se svým skrovným příjmem činím - 
k opatření ušlechtilé zábavy, kterou poskytuje kniha a šťastný rodinný život. Proč by neměli dělníci 
po večeři zanášet se zábavou duševní, místo odcházení do hospod a krčem ? Ty věci by měl každý 
dělník uvažovati; není věru žádným přítelem dělníka, kdo mu důležitost jeho nejživějšími barvami 
maluje, aniž by se o jeho povinnostech jen dosti málo zmínil.“ 

Jest opravdu těžko tuto marnotratnosť dělníků si vysvětliti; bude to as nějaký zbytek z doby, 
v které jsme byli ještě divochy. Divoch hoduje a pije, dokud co má a potom jde na lov nebo do boje. 
Snad je nám zde činiti se zbytkem nevolnictví a roboty. Otroctví bylo jedno z nejprvnějších zařízení 
státu; silný přinutil slabého, bojovný národ méně bojovného, aby proň pracoval. V Řecku a Římě 
bojoval muž svobodný, volný; otrok pracoval. Otroctví přeneslo se i na rodinu; žena byla otrokyní a 
kupovala i prodávala se na trzích. - Také v Anglicku panovalo otroctví již v dobách, kdy César do 
Anglicka přistál. Sasové byli otroky Irčanů a později Normanů. Teprv za času Jindřicha IV. (1399-
1413) bylo robotníkům, nájemníkům a řemeslníkům dovoleno posílati děti do školy. Poslední 
nevolníci uvolněni byli v Anglicku teprv za panování krále Jiřího (v před. století). Do těch časů 
náleželi horníci k dolům a byli zároveň s nimi kupováni a prodáváni; výška mzdy nezávisela na 
nich; majetník jen dbal, aby je udržel při dobré síle jako bavlnáři své otroky. Spořivosti neznali, 
nebyla by jim také mnoho platná; neb co snad uspořili, nenáleželo jim; o jich budoucnosť pečoval 
majitel. 

Z těch časů pochází as ona bezstarostnosť a nedbání budoucnosti; nynější dělníci jsou teprv 
vnukové oněch otroků, ana nucená práce teprv vr. 1799 zrušena byla. 

Věci tyto se valně změnily; dělník je poměrně svoboden. Jediné otroctví, kterému se ale sám 
podrobuje, jest náklonnost k lihovinám; chceli býti úplně svoboden, nechť obětuje vášeň tu ve 
prospěch ušlechtilejších požitků; pak bude i stav dělnický se počítati mezi vrstvy vyšší. 

Dělník našeho věku může se nazývat větším právem občanem státu než dříve. Jeho 
stanovisko je úplně uznáno a vymezeno. Ústavů proň zařízených jako řemeslnických škol, 
dobročinných společností, novin a jiných prostředků vzdělávacích jest hojnosť. Dráha vzdělání jest 
mu jako jiným otevřena a čas po čase vycházejí ze stavu jeho velicí myslitelé, umělci, inženýři, 
přírodozpytci a básníci jakoby na potvrzení pravdy, že duch lidský nezná žádného obmezení a 
šlechta duševní žádný stav nevylučuje. 

Vliv vzdělanosti zasahuje do nejhlubších vrstev společnosti a každý den přináší důkazy o 
povznesení průmyslových tříd k nebývalé sociální moci. Ukazuje se sice tu a tam nespokojenosť s 
mnohým zařízením, ale ta jest podmínkou každého pokroku; nebo nikdo se nebude pokoušeti o 
dosažení vyššího stanoviska, pakliže je s posavadním spokojen. 

Spokojenosť znamená setrvání při starém, nespokojenosť (rozumí se z důvodů rozumných) 
znamená práci, činnosť a snahu po zdokonalení sebe a svého stavu. Mnozí dělníci se sami velice 
podceňují; ač berou průměrně větší plat než velká čásť lidí z tříd tak zvaných „vyšších“, přece se 
nezdají míti nic jiného na práci než potulky v podezřelých domech a mrhání peněz v nápojích. 
Nemajíce úcty sami k sobě upevňují nás arci v předsudku, který hlásá, že práce ponižuje. Obratní 
dělníci mohli by se snadno dodělati ve společnosti lidské postavení, jaké mají třídy nad nimi stojící. 
Co jim leží v cestě ? Jedině to, že prázdných chvil nepoužívají ku vzdělání ducha. Neměli by však 
zapomenouti, že postavení člověka neřídí se výškou výdělku a příjmu, nýbrž výškou vzdělání a 
inteligence; v úplně falešném pojímání této nezvratné pravdy vysvětluje se úkaz, že přístup dělníků 
do kruhů lepších jest po tu dobu velice obtížným. 

Vzdor vysoké mzdě zůstávají dělníci v oděvu, v spůsobech, v hovoru a mravech pořád 
stejnými; v ušpiněných šatech a obličejích, v nemravných řečech a sprostých výrazech zdají se míti 



Samuel Smiles: Základ blahobytu 
 

 
www.securityprinting.org                                                                                                                                              24 

posud jakousi nápadnou zálibu. A předce by mohli právě tak slušně a pohodlně žíti jako vzdělanější 
vrstvy společnosti. Zde musí lepší vychování, poučování o povinnostech mravních a náboženských 
v jednom, vzdělanější rodiny, lepší ženy a matky v druhém ohledu ještě ohromné práce vykonati a 
stálý i hluboký vliv udržovati, než bude poněkud lépe. Povahy se musí již záhy pěstovat a k 
spořivosti i hospodárnosti uvykat. 

Často slýcháváme, že „věda jest mocí“, ale nikde, že také nevědomosť je mocí. A přece 
měla nevědomosť odjakživa více moci než vzdělanosť. Nevědomosť vládne; k vůli ní a k vůli 
špatným vlastnostem člověka musí vláda vydržovat mnohé drahé zařízení. Nevědomosť ozbrojuje 
lidi proti sobě a pečuje o to, aby věznice, trestnice, policie a strážníků nescházelo. Nevědomosť 
volá veškerou fysickou moc státu do zbraně; dosáhlať vůbec proto větší moci, poněvadž vzdělanosť 
jenom malou menšinou pronikla. Rozšiřujme osvětu, vzdělávejme nižší třídy, učme se dříve mysliti, 
rozvažovati, jednati a hospodařiti a pak se snad dostane vzdělanosti oprávněného jí místa v řízení 
světovém; ale do těch časů jest ještě daleko. 

Pohlednemeli do archivu zločinů, uvidíme, že na jednoho vzdělanějšího a schopnějšího 
zločince přijde sto jiných úplně nevzdělaných a nevědomých; anebo pozorujme statistická udání o 
rozšíření opilství, rozličných neřestí a chudoby vůbec, poznáme i tu, že jest nevědomosť mocí. 

„Jaký účinek mají pravá slova !“ zvolal Job. S větším právem mohl by zvolati: „Jaký účinek 
mají nepravá slova !“ Nepravá tvrzení naleznou u nevědomého lidu vždy více ohlasu; jejich 
prázdné, nesoudné a pomatené hlavy si je mnohem snadněji přispůsobí a zalíbí, pravá slova se 
minou obyčejně výsledku; myšlenky mudrců přelétají massám přes hlavu. Posud jen menšina 
dovede pochopovat ! 

Fysiolog může zákony zdraví lidského vykládat, lékař spisy o tomto předmětu vydávat; 
účinek je malý. Polovice neumí čísti a druhá polovice to, co čte, nechápe. Zákonů zdraví se nešetří a 
přijdeli zimnice, nalezne v blátivých a úzkých uličkách, v nečistých, nevyvětraných obydlích, 
zacpaných kanálech a záchodech, v nezdravých studnách vždy veliké rejdiště. Smrť řádí mezi 
chudými hrozně a nutí nás uznati, že nevědomosť je mocí, která se posud velice podceňuje. 

Jediná cesta k zamezení následků nevědomosti jest šíření vzdělanosti; při východu slunce 
mizí temnota a s ní netopýři, sovy a podobná havěť. Učiňte lidu vzdělanosť přístupnou, starejte se o 
dobré vychování, a nevázanosť, opilství, nespořádanosť a nešetrnosť brzy, aspoň do jisté míry 
vymizí. - Dlužno však uznati, že pouhé vychování nemá vlivu takového, jaký se mu obecně 
přikládá; cvičený člověk může být cvičeným darebákem, a čím cvičenějším tím větším. Vychování 
se musí budovat na základech mravnosti a náboženství, neb vzdělání samo o sobě není s to 
vykořeniti všechny zlé náklonnosti. Pěstování ducha má často jen malý vliv na povahu mravní. Jest 
dosti lidí jinak vysoce vzdělaných, ale pití, marnotratnosti a jiným neřestem oddaných, vůbec všeho 
mravního základu postrádajících. 

Také chudoba nemá onen vliv na společenské ponížení lidu, jaký se jí obyčejně přikládá; 
otázka ta jest více mravní. Kdyby se i dnes mzda zdvojnásobnila, pravý blahobyt mravní sotva by se 
povýšil; peníze nejsou ještě vším. 

Vysoké mzdy často spíše kletbu než požehnání znamenají; vliv jejich jeví se především ve 
větší spotřebě lihovin a větším počtu zločinů, z nestřídmého pití pocházejících. Zesnulý Mr. Clay 
(klé) kaplan v káznici prestonské, líčí vliv opilství takto: „Opilství odporuje usilovně všemu, co 
souvisí s pořádkem a náboženstvím, zatarasuje příchod pravdy a spokojenosti v příbytek a srdce 
chudého ...“ 

Nechť je viditelnou příčinou zločinu cokoliv, tolik jest jasno, že nevědomosť a nedostatek 
náboženství hlavní znak povahy zločince činí; připočtemeli ještě k tomu vášeň k nápojům lihovým, 
dovedeme si snadno vysvětliti tak mnohé přestoupení zákona. Zemřelý sir Arthur Helps vyjadřuje 
se ve své „Radě“ následovně: „Po mém přesvědčení platí se v celém Anglicku tolik mzdy, že 
postavení pracujícího lidu se může valně zlepšiti. Nejsem sice toho náhledu, že by chudí sami mohli 
změnu tu úplně provésti, ale podporou (nikoliv almužnou) a pomocí tříd vyšších dala by se mnohá 
důležitá věc podniknouti.“ 

Co se týče spůsobu života chudých (a nás všech vůbec), dlužno na dvě věci především zřetel 
míti: jak se peníze vydělávají a jak se vydávají. Každý dělnických poměrů znalý přisvědčí mně 
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zajisté, tvrdímli, že dělník, který vydělá 10 zlatých, sotva příjemněji žije a více uspoří, nežli dělník s 
výdělkem sedmi zlatých, pakliže poměry obou jinak jsou stejný; ba je pravdě podobno, že dělník, 
který vydělá nad průměr jiných, neníli rozumným a moudrým, ani neví co s penězi začíti, a vidí v 
nich jen prostředek k vydatnějšímu holdování lihovým nápojům. 

Vzdor těmto skoro beznadějným okolnostem mějmež však alespoň tolik důvěry do 
budoucnosti, abychom od vlivu vychování morálního a náboženského polepšení tohoto stavu 
očekávati mohli. 

Jeden německý spisovatel porovnává vychování s kapitálem na penězích, který dává otec 
svému dítěti na cestu života; dítě může, když doroste, právě tak peníze jako vychování zneužívati, 
ale proto není příčiny k zavrhnutí jednoho neb druhého, neb hodnota vychování i peněz záleží 
hlavně v tom, jak se s nimi nakládá. V tom ohledu sluší však dáti dobrému vychování přednosť; neb 
čím více nashromažďujeme vědomostí, tím lépe víme, jak jich používati, což u peněz zajisté není. 
Vzdělání je vždy člověku prospěšno; již co prostředek k nabytí vezdejšího blahobytu má nemalou 
cenu, nemluvě ani o vlivu na mravnosť, karakter a inteligenci. Dobře tvrdí Dr. Lyon Plaifair (lajn 
pléfér), že konkurence mezi průmyslovými národy dříve neb později bude znamenati konkurenci ve 
vzdělanosti a inteligenci, a že národ, který bude chtíti boj ten se sousedy vítězně obstáti, musí již 
nyní činiti nejrozsáhlejší přípravy k vzdělání svých průmyslových a řemeslnických tříd. 

Nebyloby společnosti lidské ku prospěchu, praví Dr. Brewster (brůstr), kdyby hluboké 
zásady vědy měly se jen na úzké kruhy vzdělaných a učených lidí obmezovati; takové omezení 
vzdělanosti nemůže býti požehnáním. Nestačí, aby světské a duchovní vědy, mohutné to proudy v 
ústrojí lidstva, procházely pouze hlavními žilami organismu společnosti, nýbrž nutno jim 
proniknouti i v žilky nejjemnější a nejvzdálenější, aby lidstvu platnou službu v živení a čistění jeho 
ústroje prokázati mohly. Společnosť lidská dovede přestáti hlad i mor; vyjde z noho seslabena sice, 
ale neporušena; avšak démon nevzdělanosti a jeho zuřiví průvodčí, zločin a násilí, pronásleduje ji až 
do nejtajnějších útulků, boří vše co krásného vykonala a proměňuje konečně veškerý rodinný a 
společenský ráj v spoustu a ssutinu. Stát má veliké povinnosti, jemu náleží nejen zločin trestati, ale i 
o zamezení jeho pečovati; podrobuje nás zákonům svým musí se i starati, abychom je dovedli čísti, 
musí nás učiti i oněm velikým zásadám, které postavil věčný zákonodárce, musí rozšiřovati 
vychováním vzdělanosť, vzdělaností spokojenosť, štěstí a skromnosť; docílí tím zároveň věrných, 
klidných, poslušných poddaných. 

V tom ohledu zbývá ještě mnoho práce, jíž větší díl na bedrách našich národních škol leží. 
Tolik je jisto, že svědomitějším vzděláním a vychováním zavládne v třídách nižších lepší mravnosť, 
že se mnohé zvyky, střízlivosť, opatrnosť a spořivosť, nejpevnější to základy občanské společnosti, 
lépe ujmou nežli dosud. Každý zajisté uzná, že třídy, které za celou společnosť pracují, které pod 
řízením duševně probudilejších osob svého stavu vytvořují bohatství národa, jsou lepšího postavení 
hodni, než jim přítomnosť poskytuje. Důvěřujíce pevně v šťastnější budoucnosť stavu dělnického, v 
které nebude mezi ním a stavy jinými v ohledu na vzdělanosť a inteligenci v ní vládnoucí žádného 
rozdílu, radíme mu, aby dbal stejně o budoucnosť i o přítomnosť a v časech dobrých nezapomínal, 
že mohou přijíti zlé. 

Kdo hodlá upřímně postavení své zlepšiti, říkával zemřelý William Felkin, mayor 
(měšťanosta) nottinghamský, který byl původně sám též dělníkem, musí se snažiti, aby vydělal co 
nejvíce, vydal co nejméně a zbytek co nejlépe k svému a své rodiny prospěchu vynakládal. První 
úspora dělníkova jest prvním a nejdůležitějším krokem k samostatnosti; této samostatnosti může 
dělník, pakliže jen vytrvá právě tak snadno docíliti jako obchodník neb řemeslník. Musí sobě ovšem 
počínati jako tito, t. j. musí méně vydávati nežli přijímá, musí nadbytek považovati za téměř 
nedotknutelný a jen v případech nejnutnější potřeby k němu útočiště bráti. K tomu je arciť potřebí 
poněkud většího přemáhání, veliké šetrnosti a zdrženlivosti. 

Vím dobře, co znamená, za skrovnou mzdu od rána do večera namáhavě pracovati a k tomu 
se ještě k vůli úsporám přemáhati; ale prohlašuji, že hodnota neodvislosti daleko převyšuje 
jakékoliv namáhání a ujišťuji, že každému z našich továrních dělníků je možno - dle poměru ovšem 
s rozličným úspěchem - cíle toho dosáhnouti. 
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9) Kniha tato, psaná před světovou finanční katastrofou (v roku 1873), má arciť na zřeteli mzdy z roků 

předcházejících; dnes jsou výdělky alespoň o polovic menší než tehda; ale i v přítomných časech zasluhuje mnohé zde 
pronesené slovo bedlivého uvážení.  Poz. př. 

10) Poměry tyto platily i u nás v době průmyslového rozkvětu. Mzdy zámečníka, soustružníka, montéra, 
pohybovaly se mezi 15-30 zlatými týhodně a více; 16letí hoši vydělali často více než otec, který byl snad úředníkem.
 P. př. 

11) Člen parlamentu Kich. Fothergill (Fazrčil) píše o tom: Není pochybnosti, že takový výdělek lidem učeným a 
vzdělaným - kteří odbyvše dlouhá a namáhavá studia sotva někdy chleb si zaopatřiti mohou - zdá se býti ohromným. 
Ale jest to výdělek, jaký lidem těm, kteří namáhavě a s vynaložením všech svých sil pracují, podle práva přísluší; těším 
se tomu a připojuji, že v hrabství walském výdělek dosáhl ještě vyššího stupně; znám jednoho horníka, který s dvěma 
syny vydělává měsíčně přes 30 liber (300 zl.). 

12) Dle zprávy pánů Fox, Head & Co. v modré knize anglickému parlamentu předložené obnášely mzdy 
hutníků v jižním Walesu co následuje: Pudlaři 4 zl. 50 kr. denně. - První svářeč při kolejové tažnici (štrece) 4 zl. 26 kr., 
druhý 5 zl. 78 kr., třetí 5 zl. 36 kr. Valcíř kolejí 6 zl. 58 kr. za šichtu (12 hodin). I dnes vydělá valcíř 5 liber (50 zl.) 
týdně snadno. K tomu dokládáme, že mzdy dělníků českomoravských železáren dosahovaly před rokem 1873 výši 
skoro tu samou, kterou nahoře jmenované anglické příklady udávají. Pudlař vydělal snadno 4 zl., svářeč 5 zl., valcíři 3-
5 zl., kováči lup 8-4 zl. za šichtu. Formář parních cylindrů neb turbínových kol vydělal lehce 50-60 zl. téhodně (a i dnes 
ještě snadno 20-25 zl.) A v těch samých krajinách, kde takové výdělky možný byly, panuje dnes nejžalostnější bída. Co 
nahoře o hýření, utrácení a nešetření anglických dělníků řečeno, platí doslovně i u nás. S malými výminkami promazali 
naši dělníci všecko a ještě dluhů nadělali. Aby jim to tak se byl opovážil někdo vytýkat ! Dopustil by se byl zajisté 
velezrády na „svaté věci dělnické“. Dnes kde se list obrátil, volají síru a smůlu na stavy majetné. Ale na to zapomínají, 
že svou nehospodárností sami šiky tříd majetných rozmnožily. P. p. 

13) Spisovatel anglický v před. století. Známý jest jeho román: Vicar of Wakefield. P. p. 
14) Domky dělnické, které se opět pronajímají. P. p. 
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Kapitola pátá. 
 
 
 
 

Příkladové spořivosti. 
 
 

Příkladové dokazují možnost výsledku. 
 

Colton. 
 
 

V rodině i státu nejlepší pramen blahobytu jest opatrné hospodaření.  
 

Cicero. 
 
 
Vlastní zásluhy moc razí mu dráhu. 
 

Shakespeare. 
 
 

Šetrnosť znamená smysl pro pořádek vůbec a v domácnosti zvlášť. Cíl její jest rozumné 
hospodaření s příjmy a důchody rodiny a zamezování zbytečných výdajů. Spořivosť stojí pod 
vlivem rozumu a nejeví se nikdy jen občas neb jako náhodou. Její snaha čelí k tomu, zacházeti se 
vším co nejlépe, obětovati se ve prospěch a blaho jiných, snášeti utrpení, pakliže to přislibuje v 
budoucnosti ovoce. 

O dobročinnosti možno říci, že ještě nikoho nepřivedla na mizinu, kdežto hýřivosť a bažení 
po požitcích tisíce lidí zničila. 

Slova: „Nechť zde vládne dostatek a - šetrnosť,“ které Sir Walter Scott nad svou kuchyní 
napsati dal, vyjadřují krátce a jasně tajemství pořádku uprostřed nadbytku. Pořádek je všude nutnou 
potřebou; v spravování domácnosti, obchodu, továrny, vojska. Jeho hlavní pravidlo zní: Pro každou 
věc místo, každá věc na svém místě. Pořádek znamená již poloviční bohatství, neb kdo své příjmy 
dobře spravuje, ten je zdvojnásobňuje. Nepořádní lidé jsou zřídka zámožnými, pořádní zřídka 
chudými. 

Pořádek upotřebuje přísně času; neb není-li práce rozdělena, jest ztráta času toho následkem 
a ztráta časuje vůbec nenahraditelná. Pořádek zastupuje mnohé dobré vlastnosti. Tak je ku př. 
poslušnosť mravních a přirozených zákonů v pořádkem. Úcta k jiným a k sobě jest pořádkem. Úcta 
k právu a povinnostem každého jest pořádkem. Svět začal spořádáním všech věcí; před tím panoval 
chaos. Spořivosť znamená smysl pro pořádek v životě našem; ona je první pákou v hospodářství 
jednotlivce; na ní závisí štěstí mnoha rodin; a poněvadž na ženě závisí pořádek v domácnosti a 
rodině, tedy jde z toho, že blahobyt celé společnosti lidské na ní se zakládá. Tím pilnější zřetel tedy 
má býti obrácen na vychování ženy v pořádku a všech cnostech. 

Šlechtic, kupec, učenec, řemeslník i nádenník mají všichni stejné náklonnosti i podobnou 
přirozenosť. Narozeni jsou sice v rozdílných vrstvách společnosti, ale mají úplnou vůli vésti život 
dobrým nebo špatným spůsobem. Volba mezi bohatstvím a chudobou jest sice již před narozením 
jich rozhodnuta, ale volba mezi dobrem a zlem, mezi hodností a nehodností závisí na nás. Také 
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osoby vysokých postavení zakoušejí mnohdy velikých příkoří. Výdaje jich jsou začasté větší, než 
příjmy dovolují. Nutno jim dbáti svého postavení ! Jich oděv musí být lepší, jich výdaje 
společnosti, v které se pohybují, přiměřené. Ač příjmy jejich mnohdy méně obnášejí než příjmy 
dělníků v uhelných dolech, jsou přece nuceni své syny přiměřeně vychovávati a vůbec jim 
poskytovati nejširšího vzdělání. Tak vychoval Earl of Buchanan svou na děti požehnanou rodinu, z 
nichž nejstarší syn později zastával velikou hodnosť lorda-kancléře v Anglicku, se skrovným 
ročním příjmem 200 liber. Ne velikosť příjmů ale dobré vynakládání jich padá na váhu a v tom 
smyslu můžeme zdravý rozum, dobrý vkus a řádné vzdělání nazvati nejlepším hospodářem. Zesnulý 
Dr. Aiton tvrdil, že otec jeho vychoval ještě četnější rodinu než Buchanau a to s příjmy sotva 
polovic obnášejícími. Následující věnování, postavené v čelo jeho spisu „duševní hospodaření“, je 
hodno vzpomínky. Praví se tu: Tento spis věnuji v největší úctě otci nyní ve věku 83 let stojícímu, 
který s důchodem nikdy 100 liber ročně nepřevyšujícím, z rodiny počítající 12 dětí čtyry syny k 
učenému stavu vychoval a jednoho i druhého z nich (dle pořadu) v jich studii často posledním 
šilinkem podporoval. 

Spisovatel tohoto díla mohl by sám co doklad šetrnosti příklad ze svého života uvésti. Matka 
jeho ovdověla tři neděle po narození nejmladšího (jedenáctého) dítěte. Vzdor nemalému dluhu, 
který co starý závazek na jmění otcovském ležel, přemohla přece vytrvale veškeré obtíže. Ač byly 
příjmy její menší než průměrně placeného dělníka, vychovala děti své přece na základech mravnosti 
a náboženství a přičinila se o důkladné vzdělání jich. Ona přivedla syny své na dráhu, na které se 
mohli nalézati a pakliže se tam nenacházejí, není to vinou její. 

Dějepisec Hume (jům) pocházel z dobré rodiny, ale poněvadž byl jedním z mladších dětí, 
nemohlo se na něj mnoho vynakládati. Jsa ještě dítětem ztratil otce, a matce jeho připadla úloha 
pokračovati v jeho vychování. V 23. roce odebral se na vysoké studie do Francie. „Tam,“ píše ve 
svém životopise, „vypracoval jsem sobě plán, který jsem vytrvale sledoval. Předsevzal jsem si 
největší šetrností vynahradit to, co mi v nedostatku scházelo a usnesl se na tom, neodvislosť svoji 
vší silou hájiti a vším opovrhovati, co s mým vzděláním bezprostředně nesouviselo.“ První kniha, 
kterou uveřejnil, měla rozhodné fiasko. Ale Hume se nedal odstrašiti a sepsal druhou, která již měla 
lepší výsledek. Ale peněz nevynesla žádných. Konečné se stal sekretářem vyslanců na dvorech 
vídenském a turínském a v 36. roce považoval se za bohatého. Slyšme jeho vlastní slova: „Úřad můj 
a moje šetrnost vynesly mně tolik, že jsem dosáhl úspor, které jsem již jměním nazýval; to proto, an 
důchod z něho byl s to mne učiniti neodvislým, ačkoliv největší díl mých přátel nemohl se zdržet 
smíchu, když jsem jim o tom hovořil: řeknu zkrátka, já byl majitelem 1000 lib. (10.000 zl.).“ Každý 
zná, že 1000 liber na 5 % dá ročně 50 liber (500 zl.) a Hume se považoval s příjmem tím za 
neodvislého. Jeho přítel Adam Smith říkával: „I tehdy když jmění jeho ještě malé bylo, hleděl činit 
dobře, kdykoliv se k tomu příležitosť naskytla. Šetrnost jeho nezakládala se na lakomosti nýbrž na 
lásce k neodvislosti.“ 

Ale jedním z nejpěknějších příkladů spořivosti jest bez odporu život kněze Roberta Walkera 
- „podivuhodného“ Walkera, jak jej posud v okresu cumberlandském, kde byl farářem během dvou 
třetin celého předešlého století, nazývají. Příjmy fary obnášely při jeho nastoupení (1735) jen 5 liber 
(50 zl.) ročně. Paní jeho přinesla mu věna 40 liber (400 zl.). Možnoli býti živu z platu tak 
skrovného, z úroků tak malé jistiny a z výnosu skrovných vedlejších důchodů, kteréž faráři 
příslušely ? Ano - Walker to dokázal a byl nejen dobře - ač skrovně - živ, ale docílil ještě značné 
úspory pro svou rodinu. Ejhle výsledek pilnosti, spořivosti a střízlivosti. 

Pozorujme především jeho pilnosť; úřad svůj vykonával s největší svědomitostí. Neděli 
považoval v každém ohledu za den posvěcený. Po službách Božích, ranních a večerních věnoval 
celý večer předčítání sv. Písma a společné modlitbě s rodinou. Ve všední den vyučoval mládež 
svého farního okrsku, nevymiňuje sobě žádného platu, spokojen jsa s tím, co mu kdo poskytl. 
Vyučoval v kostele a mezitím co žáci úlohy své opakovali, spřádal vlnu. Na poskytnutém mu 
pastvišti pásl několik ovcí a krav a zdělával vlastnoručně pozemky k faře náležející, k nimž sobě 
ještě několik měr najal; také malé zahrádce věnoval svou pozornosť. Topivo v jeho domě záleželo z 
rašeliny, které na sousedním rašeliništi vlastní rukou dobýval. Při tom pomáhal svým osadníkům při 
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dělání sena a při stříži ovcí, v čemž se zvláště vyznamenával. Za to obdržel od svých sousedů 
obyčejně něco sena pro dobytek a příležitostně též něco vlny. 

Teprv po 20letém účinkování na faře zvýšena mu byla roční služba na 17 liber 10 šil. (175 
zlat.). Poněvadž známosť o něm dále se roznesla, nabídl mu biskup karlisleský (karlajlský) též 
správu fary sousední, což on však zamítl, dokládaje, že by to mohlo spůsobit rozhořčení mezi 
obyvateli obou far tím, že by jedni neb druzí se viděli zkrácena a jemu snad bažení po penězích 
vyčítati mohli, k čemuž by on nerad podnět dal. A přece měl Walker tenkráte již 8 dětí. Jednoho 
syna vydržoval později na dublínském Trinity College (semináři), kterýž svým časem na kněze 
posvěcen byl. 

Pastor ten byl zajisté velice hospodárným člověkem a přece mu nikdo nemohl vytýkati 
skoupost. Naopak celý jeho život byl jediným příkladem nezištnosti. Luxus mu byl arci věcí 
neznámou; čaj pil jen když měl návštěvu; jindy pila celá rodina jen mléko. Mimo mléko bylo v 
domě pouze jediného ještě nápoje. Byla to voda, čistá pramenitá voda. Ošacení rodiny bylo čisté, 
slušné a jednoduché. Časem zabili ovci a ku konci roku i krávu, kterou co potravu pro celou zimu 
nasolili. Kůže poskytovala materiál k obuvi pro celou rodinu. Tímto spůsobem živil celou rodinu a 
ušetřil ji nejen - jak sám dokládá -, nedostatku a bídy vezdejšího života, nýbrž poskytl jí i 
prostředky k vychování a povznesení se k vyššímu stupni v životě lidském. 

K dosažení vyššího stanoviska v životě občanském pracovali mnozí vší silou odříkajíce se 
všech radovánek. Aby účelu svého dosáhli, žili co nejskrovněji a nejšetrněji. Vydělávali rukou, aby 
mohli jednou vydělávati hlavou. Mnozí namítnou, že jest počínání takové pošetilým a že má švec 
zůstati u svého kopyta. Ale dokud se nevynalezne něco lepšího, jest a zůstane vlastní pomoc 
jediným prostředkem k dosažení vzdělání a umění k povznesení se v postavení vyšší. 

Göthe praví: „Jest úplně lhostejno, v jakém kruhu člověk účinkuje, pakliže jen kruh ten 
dokonale vyplniti se snaží,“ a na jiném místě: „Nezištná a pevná vůle dovede si v každé vrstvě 
společnosti raziti dráhu a využitkovati činnost svou v jistém směru nejlépe a nejvýhodněji.“ 

Ne socialismus nýbrž individualismus byl příčinou vývinu a rozkvětu vědy a umění a 
příčinou celého pokroku vůbec; není to než odhodlanost jednotlivcova, která pudí svět v umění, 
vědě a mravnosti ku předu. Jednotlivci se dovedou zapříti, spolky a společnosti však nikdy. Massy 
jsou příliš ješitné a bojí se, že oběti, které se od nich žádají, jiným budou k prospěchu. 

Ohlížímeli se po lidech pravých, nacházíme všude jen hlouček jednotlivců, kteří nejen sobě 
ale i vlasti a celému světu k užitku byli. Vzpomínka na činy jejich pudí jiné k následování; ona 
utužuje ducha, osvěžuje jeho vůli a dodává mu smělosti podniknouti další utrpení. 

Známý nám již Lord Eleho poukázal v jedné řeči k horníkům v East Lothian k některým 
osobám, které započavše co dělníci v uhelných dolech na vysoký stupeň cti a slávy se vyšvihnuly; 
především dotkl se Mr. Macdonalda, člena parlamentu. „Počátek mé známosti s panem 
Macdonaldem,“ pravil, začal tím, že mně někdo vyřizoval žádost neznámého horníka, který sobě v 
síni před sněmovnou žádal se mnou mluviti. Vyšed ven, spatřil jsem pana Macdonalda, který mne 
jakous petici svého okrsku odevzdal s prosbou, abych ji sněmovně předložil. Pustiv se do řeči s 
ním, byl jsem překvapen jeho inteligentním hovorem. Vypravoval mi, že začal již co hoch pracovati 
v šachtě lanarckshirské a že uspořených v letě peněz použil v zimě k návštěvě školy glasgowské a 
odtamtud že má veškeré vědění a znalosť písemných prací. Příklad ten slouží všem horníkům 
skotským ke cti. Jiný příklad máme v Dr. Hoggu,  který co dělník v šachtě  začal, dopoledne 
pracoval a odpoledne školu navštěvoval; později šel na gymnasium a theologický seminář, stav se 
na konci misionářem v Horním Egyptě. Anebo vizme Sir George Elliota, člena parlamentu, který 
poznav sám těžkou práci dělníků tím lépe se jich mohl zastávati. On začal co dělník v šachtě a 
vyšvihl se během času tak vysoko, že později mnoho tisíc lidí zaměstnával. Z nejskrovnějších 
počátků dodělal se bohatství a vážnosti. Myslím, že každý z těch, ku kterým zde mluvím, s větším 
neb menším štěstím může zrovna tolik dokázati. 

George Stephenson vyšvihnul se z prostého šachtovního dělníka až k postavení inžinýra. 
George začal svůj život pilnou prací, vynakládaje vydělané peníze na učení. Jak šťasten byl, když 
mu zvýšili mzdu na 12 šil. (6 zl.) téhodně; měl se již za „hotového Člověka“. S penězi těmi nejen že 
se uživil a učitele zaplatil, nýbrž podporoval i své rodiče. Když napotom bral téhodně ještě více, 
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totiž jednu libru (10 zlatých), začal co rozumný a myslící člověk přebytek svůj ukládati a uspořiv 
guineu, chlubil se před svými soudruhy, že „je teď už boháčem“. A měl pravdu. Neb člověk, který 
po ukojení svých potřeb je s to, něco stranou položiti, není více chudým. Jisto je, že Stephenson od 
toho dne nikdy více nazpátek, nýbrž vždy ku předu zraky své obracel. Když později pomýšlel na 
stavbu své první lokomotivy, neměl dostatečných ještě prostředků peněžitých. Ale již co dělník 
získal sobě veliké obliby; každý mu důvěřoval, umělť držeti slovo. Následkem toho poskytl mu Earl 
(érl, šlechtic) of Ravensworth, dověděv se o úmyslu Stephensonově, okamžitě potřebných 
prostředků peněžitých. Také Watt, jenž dal parnímu stroji nynější podobu,  opatřoval si prostředky 
vyráběním fysikálních přístrojů. Vyráběl kompasy, varhany, flétny, vše co mu prozatím peníze 
vynášelo, dokud nepřivedl vynález svůj na stupeň větší dokonalosti. 

Krom toho zanášel se studiemi moderních jazyků, mathematiky a přírodopisu. To trvalo 
mnoho let, ale při uveřejnění jeho vynálezu zřejmo bylo každému, že má zde před sebou muže 
hlubokých vědomostí a velikého vzdělání. 

Nejslavnější mužové nestyděli se za práci ruční, kterou sobě na živobytí vydělávali. Ale 
mimo práci rukou pěstovali i práci ducha a nemalý počet vynálezů a zlepšení je důkazem jich 
působení ve prospěch blahobytu. Hugh Miller ukazuje nám na sobě samém praktický příklad onoho 
spůsobu života, jejž tak vřele odporučuje; ačkoliv vynikal znamenitě v básnictví a vždy více toužil 
oddati se úplně spisovatelské činnosti, pracoval přece ještě dlouhý čas co prostý kameník, než byl 
úplně přesvědčen, že mu spisovatelství samotné poskytne neodvislosti. 

Horace Walpole praví, že královna Karolina (Charlotta) následkem neobyčejné přízně, 
kterou obsypávala Štěpána Ducka, poetického mlatce, zkazila nejméně dvacet lidí, kteří chtěli býti 
všichni najednou básníky. U Hugha Millera bylo jinak. Pravíť sám: „Nemůže býti osudnějšího 
omylu, myslili dělník, který má trochu nadání k spisovatelstvu, že je k svému, dosavadnímu 
zaměstnání příliš vznešeným; je to omyl, který se ostatně často přihází, pln osudných následků. 
Znal jsem mnohé řemeslníky, kteří se mněli býti velikými básníky a následkem toho dosavadním 
zaměstnáním co nedůstojným opovrhovali; výsledek byl, že se stali skoro žebráky - příliš pyšni, aby 
sobě chléb dosavadním spůsobem vydělávali a příliš hrdí, aby si jej vyžebrali. Považoval jsem osud 
těchto lidí za výstrahu a umínil si pevně, že příkladu jejich nikdy následovati a s poctivým 
zaměstnáním nikdy pojem nízkosti spojovati nebudu; rovněž jsem dalek toho, abych se domníval, 
že jsem příliš vznešeným k práci, která mi zaručuje neodvislosť.“ 

Na proti tomu lze každé vykročení z posavadní dráhy úplně ospravedlniti, pakliže nabudeme 
přesvědčení, že na jiném poli více dokázati můžeme. 

Spisovatel tohoto díla znal v mladosti své tři osoby, které pracovaly v dílně na hospodářské 
stroje. Vyráběly vozíky, pluhy, brány, secí stroje a podobné. 

Nějakým spůsobem přišlo jim do hlavy, že by se konečně mohly lepším zaměstnávat než 
zhotovováním trakařů. 

Nepohrdaly sice prací ruční, ale považovaly ji co přípravu k něčemu vyššímu. Týdenní mzda 
tehdy obnášela as 18-20 šilinků (9-10 zl.). Dvě z těchto osob zařídily si to tak, že si vždy na zimu, 
kde navštěvovaly školu, něco uložily. Po skončeném běhu chopily se znova práce a vydělaly opět 
tolik, aby mohly v zimě zase do školy. Třetí navštěvoval průmyslovou školu, čítal pilně v 
knihovnách a dobyl sobě takto hojných vědomostí v lučbě, mechanice a přírodních vědách. - Není 
potřebí, abychom běh jich vzdělání dále stopovali. Podotýkám, že jeden z nich se stal učitelem a 
konečně majitelem velikého ústavu vyučovacího, druhý knězem, třetí konečně prvním inžinýrem 
největší plavební společnosti světa. 

Ačkoli školy průmyslové již drahný čas existuji, přece si jich valná část dělníků nehledí. 
Hospoda má větší přitažlivosť. A přece jest účinkování těch škol velmi blahodárné; mnohý pilný 
dělník děkuje jim vzdělání a vlivuplné postavení, kterého se domohl, jak nejeden příklad o tom 
svědčí. 

Dotkli jsme se rozumného počínání těch, kdo nemohouce pro skrovné prostředky své rovnou 
cestou k cíli se bráti, vydělávali prozatím řemeslem svým, než se jim vhodná příležitosť naskytla 
oddati se úplně vědě. Tak vydělával Herschel chléb svůj hudbou, an zatím duch jeho dráhy hvězd 
měřil a stopoval. Když hrával v lázeňském sále bathském v kapele na hoboj, použil každé přestávky 
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k tomu, aby mohl zatím venku s kapesním svým dalekohledem hvězdy pozorovati, načež se opět 
klidně k svému nástroji vracel. Tím spůsobem podařilo se mu - an zatím si hraním chléb svůj 
vydělával - vynalézti novou hvězdu: Georgium sidus. Královská společnost nauk potvrdila úplně 
jeho nález a náš hoboista stal se přes noc znamenitým mužem. 

Franklín pracoval dlouhý čas co knihtiskař. Veliký člověk ten se vyznamenával mravenčí 
pilností, spořivostí, skromností a velikou hospodárností s časem. Při práci nehleděl pouze na mzdu, 
nýbrž především na dobrou pověst; a poněvadž se každý brzo přesvědčil, že se lze naň v každém 
ohledu úplně spolehnouti, dosáhl velikého bohatství, veliké slávy co státník, a uznání co 
nejvzdělanější muž svého věku. 

Ferguson, astronom, živil se malováním podobizen, až došly zásluhy jeho co vědce uznání. 
John Dollond vydělával sobě na živobytí tkáním hedvábí. V průběhu jeho výskumů podařilo se mu 
znamenitě zlepšiti refraktor; chromatickým teleskopem, který vynalezl, postavil se do řad 
nejznamenitějších učenců svého času. Ale řemeslo své tkalcovské neopustil až v 46. roku, načež se 
zabýval výrobou astronomických dalekohledů. 

Winckelmann, znamenitý spisovatel na poli starožitností řeckých a umění krásných vůbec, 
byl synem ševče. Otec jeho hleděl pokud mohl poskytnouti mu svědomité vychování, ale 
onemocněv a seslábnuv, musel se uchýliti do chudobince. Prostředky k učení vydělávali sobě oba, 
otec i syn, zpíváním písní u večer pod okny. Později hleděl sobě Winckelmann vyučováním 
soukromným a jinými ne právě snadnými prostředky výživu získati, podporuje při tom i otce. 
Každý zná, jak se konečně proslovil. 

Samuel Richardson zůstal při svém zaměstnání knihkupeckém i když později se stal 
spisovatelem románů. Prodával knihy v předním oddílu krámu a spisoval v zadním. Úplně se 
spisovatelství oddati nechtěl, an se cítil co obchodník samostatnějším. „Vy víte,“ pravil k příteli 
svému Defrevalovi, „jak nevyhnutelně mne potřeba v obchodu; rovněž snad víte, jak sobě času k 
spisování tak říkaje kousek po kousku ukrádám, abych nezanedbal věc, která mě činí samostatným. 
Netoužil jsem nikdy po cizí přízni spoléhaje se vždy na vlastní píli a na Božskou prozřetelnost. 
Velicí nejsou v mých očích velikými, nejsouli zároveň šlechetnými. Jest to zajisté nemalá přednost, 
kterou se člověk středního stavu může honositi, dověděli býti samostatným tak, že může celému 
světu říci neohroženě do očí, co si o něm myslí.“ 

Zvěčnělý Dr. Olinthus Gregory poukázal v jedné řeči, kterou měl k žákům průmyslové školy 
deptfordské, k lidem ze skromných poměrů vyšlých, kteří svou pílí, vytrvalostí, odhodlaností a 
zdrženlivostí dokázali později vědě služeb nemalých. Zmínil se o jednom dělníku, který 
roztloukával kamení na cestách a silnicích, vyučiv se při tom znamenitě řecky; o jednom bubeníku a 
ještě jiném prostém vojáku, kteří oba byli znamenití matkematikové, z nichž první se stal později 
učitelem, druhý učencem, dále uvedl jednoho klempířského tovaryše, který vynalezl pravidla k 
řešení rovnic třetího stupně; jednoho horníka, který se stal velikým mathematikem; jednoho 
krejčího, který se zálibou pěstoval geometrii, ba i některé křivky poutající samého Newtona 
vynalezl; krejčí ten prováděl své řemeslo poctivě až do svého šedesátého roku, v kterémž se stal na 
odporučení svých vědeckých přátel examinatorem (zkušebním učitelem) v Trinity House. Zmínil se 
též o jednom rolníku, který vynalezl bez pomoci lidí nebo knih otáčení země, základy sphärické 
astronomie a celý systém sluneční, podobný onomu, jejž vynalezl Tycho de Brache. 

Mnozí umělci museli kráčet rovněž cestou nemalých útrap a sebezapření. Quentin Matsys 
kovář a zvěrolékař, zamiloval se do dcery jednoho malíře. Aby si mohl ruku její spíše pojistiti, 
studoval umění s takovou horlivostí, že mohl později pojmouti co malíř ženu, která mu byla dříve 
co kováři odepřena. Flaxman naopak oženil se dříve, nežli dosáhl jakés umělecké slávy; byl pouze 
nadaným a mnohoslibným žákem. Když Sir Joshua Reynolds (slavný malíř anglický) se o tom 
dozvěděl, zvolal: Flaxman je co umělec pohřben. Ale tomu nebylo tak. Sama žena jeho velice jej 
povzbuzovala. Dozvěděvši se o výroku Reynoldsa, pravila: „Spořme a pracujme, nechci, aby se 
řeklo, že Ann Denham přivedla Joshua Flaxmana co umělce na mizinu.“ A tak se i stalo. Aby sobě 
snadněji   opatřil peněz, převzal Flaxman vybírání městských dávek a po pěti letech usilovného 
namáhání a vytrvalé práce odebrali se oba do Říma. Zde se oddal Flaxman zcela vytrvalému studiu 
umění a pokročil v krátce tak, že se stal později prvním umělcem anglickým. 
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Většina umělců pošla z tříd nezámožných, jinak by se snad byli nestali umělci. Musili si 
dráhu v nejrozličnějších okolnostech života raziti sami. Hogarth začal svoji uměleckou kariéru 
malováním štítů. William Sharp maloval rovněž nápisy. Tassie, sochař a modelleur, začal co 
kameník. Vida jednou sbírku obrazů odhodlal se jíti mezi umělce; vstoupiv do umělecké akademie 
učil se kreslení a zanechal svého řemesla teprv, když sobě mohl vydělávat peníze lepším spůsobem. 
Canova byl kameníkem jako jeho otec a děd. Z kamenných lomů šel do Benátek, kdež se dostal do 
dílny k jednomu umělci, který mu však za jeho práci málo platil. „Pracoval jsem,“ praví, „spíše za 
almužnu, ale byl jsem spokojen, nemysle nikdy státi se bohatým; bažil jsem spíše po čestnějších 
odměnách.“ Studoval pilně kreslení, modelování, jazyky, dějepis, archeologii, poesii a klasiky. 
Mnoho uplynulo, než začal na sebe obracet pozornost; stalo se to však předce a skoro téměř přes 
noc. 

Longh (ló) anglický sochař, poskytuje nám dále příklad sebezapření a pilné práce. Již co 
hoch rád kreslíval. Maloval ve škole koně, psy, krávy atd., což prodával za špendlíky, kterých měl, 
když šel ze školy, nastrkáno plný rukáv. Později dělali s bratrem figurky z hlíny, k nimž sobě obrali 
za předmět Homerovu Odysseu. Vyobrazili také v hlíně Kolosseum se zápasícími gladiatory. Když 
trochu odrostli, posíláni byli na pole, což jim však nezabraňovalo za městnávati se v prázdných 
chvilkách modelováním. Zvláště o vánocích měli práce hojnost; každý chtěl míti od nich vzory a 
formy k pečivům, které jsou v Anglicku o vánocích oblíbeny. „Byl to řádný cvik,“ říkával Lough 
později. 

Z Newcastlu odebral se do Londýna s úmyslem, raziti si zde cestu k umění. Obdržel 
bezplatný převoz na jedné lodi, kde měl známého kapitána. Nemaje první čas nijakého útulku v 
Londýně spával na lodi, která kotvila nějaký čas na Temži; zde se stal takovým miláčkem 
veškerého mužstva, že jej všichni přemlouvali, aby jel s nimi dále. 

Nemaje přátel, ochránců a peněz nevěděl vlastně, co počne; ale jsa jednou tak daleko, 
nechtěl se vracet, alespoň prozatím ještě ne. Lodníci plakali, když se s nimi loučil; bylť nyní úplně 
opuštěn - sám a sám ve stínu svatého Pavla.15) 

První jeho chůzka byla k opatření bytu, kterýž v jedné postranní uličce pod střechou nalezl. 
Zde začal modelovati svou první velikou sochu Milona. Socha byla tak veliká, čili lépe řečeno byt 
jeho tak skrovný, že musel střechu prolomiti, aby ji mohl také hlavou opatřit. Zde jej nalezl Haydon 
a byl nadšen. „Byl jsem,“ praví, „u Lougha, mladého to sochaře, který se z čistá jasná na obzoru 
našeho umění objevil a nemalou pozornost na sebe obrátil. Jeho Milon jest hledě ke všem 
okolnostem znamenité dílo a nový důkaz jeho genia.“ Že Lough v čase tom nemálo vytrpěl, vysvítá 
již z toho, že v době, v které na Milonu pracoval, po tři měsíce žádného masa nejedl a veškeré 
košile své roztrhati musel, aby si zaopatřil hadry, které k udržování vlhka v hlíně potřeboval. Za 
celou zimu spotřeboval pouze půldruhého bushelu uhlí a líhával na zemi vedle své sochy, nemoha 
pro zimu někdy po celou noc usnouti. Výstava Milona se velice zdařila. Sám vévoda Wellington 
přišel se na sochu podívat, kterou též zakoupil. Sir Mathew White Ridley (ser metjů hvajt ridlí) byl 
překvapen geniem mladého Lougha a stal se hlavním jeho příznivcem. Lough se rozhodl, že půjde 
zcela samostatnou cestou a poznávaje, že obor klasické mythologie jest Řeky samými již na dobro 
vyčerpán, obrátil se k zobrazování moderních, především anglických básníků. Věc ta není snadná a 
vyžaduje skutečného genia. - „Pravý umělec,“ pravil „musí stoje pevně na zemi nebesa svým 
nástrojem proniknouti. Tím chci říci,“ přidal, „že duše musí býti úplně s tělem, ideál se skutečností, 
nebe s zemí sloučena.“ Není potřebí stopovati Lougha dále. Jeho skupení „Truchlící“ je všemu 
světu známo. Rovněž nalézají jeho ilustrace k Miltonovi, Shakespeareovi, dále jeho sochy Puck, 
Titáni a j. četných obdivovatelů jeho genia. 

Eearl of Derby měl při příležitosti rozdělování čestných cen nejpilnějším žákům 
liverpoolského kolegia pěkný proslov, z něhož následující vyjímáme:16) „Ohromná většina mladých 
lidí všech věků a zemí musela a musí dříve pracovati, než může kliditi. Ba i takoví, „jimž toho není 
třeba,“ puzeni bývají příkladem, zvykem, snad i vlastním popudem věnovati se jakémus určitému 
povolání. Každý úd nějakého celku povinen jest starati se o tento celek, aby aspoň do jisté míry 
uplatil, co od něho přijímá, a nijaké výmluvy a předstírání, vyjímaje úplnou duševní a fysickou 
neschopnost, nejsou s to jej omluviti.... Ačkoliv se to snad bude zdáti vzhledem k okolí, v jakém se 
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dnes nalézám, kacířstvím, pronesuli mínění, jaké mně již dávno na mysli tane, neváhám je přece 
vysloviti: „zdá se mi totiž, že jsme si uvykli od nějakého času považovati člověka za pouhý stroj k 
dělání peněz a zapomněli, že duše člověka skrývá mnoho schopností, které se násilným tím 
spůsobem vzdělati a mnoho potřeb, které se spůsobem tím uspokojiti nedají. Nenapadá mi, abych 
snad hlas svůj pozvedl proti energii jednání a vytrvalosti těch, kteří se směru takovému již oddali. 
Připomínám však, že jeden z nejmoudřejších a nejvzdělanějších mužů, kterých jsem kdy poznal, se 
vzdal před svým padesátým rokem svého povolání, které mu ohromné příjmy zaopatřovalo, tvrdě, 
že má tolik co on, nebo kterýkoli z jeho přátelstva kdy bude potřebovati, a že nenahlíží, k čemu by 
ještě zbytek svého života k dělání peněz obětovati měl. Mnozí jej měli za pošetilého. Já nikoliv, 
naopak myslím, že muž ten nikdy nelitoval, že se tak rozhodl.“ 

Muž ten, na kterého se Lord Derby vztahoval, nebyl nikdo jiný než vynálezce parního mlatu 
(kladiva čili buchalu). Jeho život jest jedním z nejpěknějších dokladů k našim úvahám. Co hoch byl 
povahy veselé a švarné. Náklonnost svou k mechanice zdědil z části po otci, který byl malířem, 
vedle toho ale důkladně vzdělaným strojníkem. V dílně jeho seznámil se s mnohými nástroji. 

Soudruhem jeho byl syn jednoho slevače, s nímž často navštěvoval slévárnu, kdež veškeré 
výkony práce slévárnické jako: tavení železa, formování, slévání železa, vyrábění modelů, jakož i 
kování železa zvědavě sledoval. „Pohlížím na tyto chvíle, které jsem použil k prohlížení všech 
spůsobů práce v této malé továrničce provozované jakožto na pravý, neli jediný základ celého mého 
života. Nespoléhal jsem se na pouhé čtení o těchto věcech, nýbrž prohlížel jsem vše bedlivě, bral 
vše do ruky a zkusil, kde se to dalo, vlastní rukou; tím spůsobem mně utkvělo všechno navždy v 
paměti - nehledě ani na známost povahy dělnické, kterou jsem si v dílně zaopatřil.“ 

Po nějakém čase mohl již mladý Nasmyth pomocí nástrojů svého otce malé věci sám 
vyráběti. Tak dělal ku př. ocílky k zapalovadlům, které svým spolužákům prodával; později se 
pustil i do shotovování modelů parních strojů a rozličných vzorů k přednáškám ve školách a 
spolcích a domohl se takým spůsobem prostředků, které mu usnadnily návštěvu university 
edinburské. V tu dobu vyhotovil také model lokomotivy (parovozu), který jezdil dobře na silnici, 
tak že se cítil pohnut k shotovení modelu ve větším měřítku, jenž podav hojnost důkazů o své 
praktičnosti později k hnaní transmise továrnické sloužil.  

Nasmyth dosáhl zatím 20. roku i staral se, aby schopnosti své nějak využitkoval. Jeho 
snahou bylo dostati se do nějaké strojnické továrny; aby sobě snadněji přístupu získal, zhotovil 
model parního stroje, v kterémž byl každý dílek, ať litý nebo kovaný, jeho vlastní prací. Odebral se 
tedy do Londýna, kdež se představil panu Maudslayovi, majiteli největší továrny na stroje, předložil 
mu výkresy a modely a byl co obyčejný dělník do továrny přijat. 

„Jednalo se jen o mzdu.“ Nasmyth si byl předsevzal, nebýti rodičům, an mimo něj ještě 
deset dětí bylo, nijak na obtíž, a tudíž úplně na svou pěsť žíti. Dokázal toho následování hodným 
příkladem; musel se arciť přemáhati a uskrovňovati, ale dokázal, že to dovede. Ačkoliv mlád, měl 
tolik rozvahy a síly, aby sobě vše zbytečné odepřel, a nijak postavení své, které mu bylo 
drahocenným, v pochybnosť neuvedl. Co se týče mzdy, tu dostával první rok pouze 10 šilinků (5 
zlatých), s kteroužto sumou jen při největší opatrnosti obstáti mohl. Vařil si sám a to na zvláštním 
strojku, který sobě sám zrobil a který svému účelu úplně vyhovoval. Šlo to, jak to vůbec jíti mohlo, 
a otce nestál ani groše. 

V příštím roce zvýšena byla jeho mzda na 15 šil. (asi 8 zlatých) týdně a tu již počal spořiti. 
Neukládal úspory sice do záložny, ale pořizoval si z nich nástroje, kterými chtěl později začít 
samostatný obchod. Třetím rokem dosáhl opětného zvýšení mzdy, rozumí se, že následkem řádného 
ocenění jeho výkonů pracovních. „Nevím, zdali některá z pozdějších dob mého života spůsobila 
mně takových požitků, jako ty tři léta, která jsem u Maudsleye prožil. Pro člověka, který se jako já 
vším, co se jen na strojnictví vztahovalo, interesoval, bylo to překrásné místo. Přál bych si, aby 
všichni mladíci mě v tom následovali. Jsem přesvědčen, že by nalezli v pocitu stálého pokračování 
ku předu a ku pravé neodvislosti, která bude vždy míti kouzelný vliv na každého, komu o prospěch 
vlastní a vážnost u lidí běží, největší mzdu a odplatu.“ 

Po třech letech vrátil se Nasmyth do Edinburku, kde sobě dříve zrobil zásobu nástrojů a 
strojů a najmuv sobě malou dílnu, hleděl prozatím vydělati tolik, aby sobě rozmnožil počet nástrojů 
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a uspořil nějaký kapitálek. Po dvou letech - v r. 1834 - přesídlil se všemi přístroji do Manchestru. 
Zde zavedl sobě z počátku malou a skrovnou sice dílnu, obchod jeho však zkvétal takovým 
spůsobem, že již v krátkém čase přinucen byl zakoupiti sobě na březích bridgewaterského 
(bridžuaterského) kanálu rozsáhlé pozemky, na nichž vystavěl zpočátku jen dřevěné místnosti pro 
továrnu, základ to pozdější velkolepé a slavné slévárny bridgewaterské. „Zde jsem se namáhal, jak 
jsem mohl, až do 31. prosince 1856, v kterémžto roce jsem odstoupil do soukromí, abych se mohl 
beze starosti radovati výsledkům mnohých zajímavých a starostiplných časů. Věnoval jsem s 
pomocí Boží nejlepší léta svého života závodu, na kterýž mohu býti právem pyšným. A doufám, že 
mohu vysloviti přesvědčení, aniž by mně kdo mohl viniti s přílišné samolibosti, že jsem byl 
původem mnohých užitečných vynálezů, které mají nemalý podíl na výkonech naší moderní 
strojnické techniky. 

Sotva bude jedné parolodě, jedné lokomotivy, která by neměla co děkovati vynálezu mého 
parního mlatu, bez jehož pomoci i děla Armstrongova i pancíře obrněných lodí sotva by se byly 
narodily.“ 

Ačkoliv Nasmyth, jsa teprv 48 let stár, již se do soukromého života uchýliti za dobré uznal, 
nehledal přece odpočinek svůj v nečinnosti. V horlivosti své pokračuje dále ve směru jiném. Pole 
činnosti přenesl ze země z části na nebe, na kterém pomocí dalekohledů, které si sám zhotovil, činí 
rozličné objevy. Na slunci pak odkryl tak zvané „vrbí listí“. Měsíc proskoumal a fotograficky 
zobrazil, jak je to nyní vůbec možno a uveřejní v brzku důkladný popis měsíce. Zabývá se krom 
toho malbou obrazů, které arci ve skromnosti své nevystavuje. Při poslední návštěvě nalezli jsme jej 
zaměstnaného broušením skel pro své nové dalekohledy; sílu k pohybování brusu potřebnou 
opatřoval mu větrný mlýn, který sobě zřídil. 

Ku konci ještě něco. „Kdy bych měl,“ praví Nasmyth, „souhrn zkušeností, kterých jsem 
během činného a výsledku plného života svého nabyl, sestaviti v jednu větu, která by co předpis 
mladým lidem každého zaměstnání sloužiti mohla, zněla by as takto: „D říve povinnosť, potom 
vyraženi.“ Dle toho, co o životě rozličných lidí pozorovati jsem mohl, chovám přesvědčení, že vše, 
co se obyčejně nazývá „neštěstí“, „nezdar“, „smůla“ atd., v devíti případech z desíti není než 
následek obrácení hořejší věty. Zkušenosti, kterých jsem nabyl, nasvědčují tomu, že špatný 
výsledek má u většině původ svůj v nedostatku přemáhání sebe a v nedostatku zdravého rozumu. 
Nejhorší zásada ze všech jest: „Nejdříve vyražení, potom teprv práce a povinnosť.“17) 
 
 

15) Katedrála londýnská. 
16) V Anglicku je zvykem, že nejvýše postavené osoby jako členové královské rodiny, ministři, poslanci obou 

sněmoven často školy navštěvují a při příležitosti upřímně a otevřeně k mládeži promluví. Ministři, jako Disraeli, 
Gladstone, Derby a j. nepovažují to nikterak za snížení svého stavu míti více méně dlouhou řeč k žákům některého třeba 
jinak nepatrného stavu. Zřejmo, že slova taková nemohou se minouti účinku a že hluboko se vryjí v útlé a vnímavé 
srdce mládeže. Kéž bychom se i my dočkali následování toho příkladu. P.p. 

17) Nasmyth zemřel as před dvěma roky. P. p. 
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Kapitola šestá. 
 
 
 
 

Spůsoby spořivosti. 
 
 

„Loží v tom hluboký smysl, nazývalili Římané cnosť a udatnosť jedním a týmž 
slovem. Není skutečně jediné cnosti, která by nebyla výsledkem vítězství nad sebou samým; 
neb co nás nic nestojí, nemá ceny.“  

 
De Maistre. 

 
 

„Skorem všechny výhody, kterými se člověk od nižších tvorů rozeznává, vyplývají 
ze schopnosti k společnému jednání, a ze spojení sil tam, kdo jednotlivé ničehož 
nevymohou.“ 

 
J. S. Mill. 

 
 

Hlavní úloha pro budoucnosť leží v šíření jmění a v krocích, které šíření to za cíl 
mají. Jmění vytvořuje konservativné směry a nechuť k nepředloženým lehkomyslným 
plánům. Snahou naší budiž tedy, aby největší díl obyvatelstva venkovského se stal majitelem 
statků a městští obyvatelé aby se stali kapitalisty. 

 
W. R. Greg. 

 
 

Spůsoby, kterými se dá spořivosti docíliti, jsou dosti jednoduché. První pravidlo jest: vydej 
méně nežli přijmeš; kdo tak nejedná, zaslouží jména pošetilce, ba blázna, za jakého jej i občanský 
zákonník považuje, odnímající každému marnotratníku a chorobou smyslů postíženému správu jeho 
jmění. 

Druhé pravidlo zní: Platit vždy hotovými a pod žádnou výminkou nedělati dluhy. Kdo se 
dluží, vydává se možnému podvodu v šanc, a jsouli sumy vydlužené značny, snadno se stane, že 
svádí dlužitele k nepoctivosti. Kdo uplácí dluhy, rozmnožuje své jmění. 

Další pravidlo jest: Nikdy nepovažuj nejistý výdělek, jako bys jej měl již v kapse a mohl jej 
na základě toho dále vydati. Stane se snadno, že z výdělku není nic, a pakli že jsi jej snad již napřed 
vydal, vězíš v dluzích, z kterých snad více nevyvázneš. 

Jiné pravidlo hospodárnosti záleží v pečlivém zapisování a účtování všech výdajů a příjmů. 
Řádný člověk má již napřed věděti, jakou sumu bude potřebovati a starati se, aby ji zaopatřil. 
Vydání domácnosti musí se při nejmenším vyrovnati tak, že nejsou na žádný spůsob vetší příjmů. 

John Wesley (veslí) jednal dle tohoto pravidla. Ačkoli příjmy jeho byly skrovné, byl povždy 
svých záležitostí velice pečlivým. Rok před svou smrtí napsal s třesoucí se již rukou do svého 
denníku: „Více než 86 let vedl jsem opatrně účty svoje; nemám chuti v tom dále pokračovati; 
přesvědčil jsem se za celou tu dobu, že hospodařím se vším, co přijímám, velmi opatrně a že dávám 
co mohu, ba rozdám vše, co mám.“ 
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Kromě těchto spůsobů dobrého hospodaření pečlivému oku hospodáře neb hospodyně 
dlužno všímati si, aby se nic neztratilo, aby se vším jak se sluší se zacházelo a vše určité místo 
vykázáno mělo. Slouží to i vysoce postaveným ke cti, pakli že se o stavu svých záležitostí osobně 
přesvědčiti hledí; u lidí méně bohatých jest pak počínání takové nejvyšším pravidlem nutnosti. 

„Řádné hospodaření vymeziti, vysvětliti - jest dosti obtížno.“ Bacon praví, že každý, kdokoli 
chce v mezích svých spokojeně živu býti, více než polovičku příjmů svých vydávati nesmí; ostatní 
musí uspořiti. To se nám zdá býti trochu mnoho a i Bacon sám se své zásady nedržel. Jaký díl 
našich příjmů máme určiti pro zaplacení bytů ? To záleží na okolnostech. V městě as šestý, na 
venku as desátý díl. Lepší jest přílišná horlivost v spoření než přílišná nespořivosť ve vydávání; 
prvnějšímu se dá odpomoci snadno, nikoliv však poslednějšímu. Kde je četná rodina, tam je horlivé 
spoření vždycky na svém místě. 

O Angličanech se může právem říci, že se dovedou spoléhati na svou sílu, že dovedou býti 
pilnými, vytrvalými a samostatnými; ale jakkoliv v mnohých vlastnostech velice vynikají, předce je 
lze rovněž z mnohých poklesků kárati; jest to především nedostatek střídmosti, hospodárnosti a 
prozřetelnosti. Jsou pilni ale marnotratni; mají za to, že dosti učinili, postaralili se o - dnešek; co 
zejtra bude - což jim do toho ! 

Úvahy ty vztahují se na osoby všech tříd; všichni by rádi žili lépe, než jim dovolují 
prostředky; neníli to, tedy aspoň tak dobře, jak právě peníze stačí; nikdy však skromněji. Třídy 
vyšší nemají o nic větší starost než „jak se ukazovati“; k tomu jest potřebí krásných domů, koní a 
kočárů, hostin a drahých vín; nádhery v šatstvu, zvláště u ženského pohlaví. Tak to chodí, třebas 
přes mrtvoly nejkrásnějších nadějí, nejšlechetnějších snah. Příklady vyšších tříd kazí nižší. Střední 
stavy nemohou zůstati pozadu; opičení po vyšších se vztahuje i na erby, livraje a premované kočí; 
dcerky musí brát lekce „v nejlepších mravech“; musí býti pořád ve společnosti; dlužno jim často 
vyjíždět, na koni i v kočárech; často do opery a divadla. „Nechati se vidět“ jest módou, jedna 
ctižádost převyšuje druhou a tak to jde ustavičně dál a dále. Také pracující třídy činí více, než jich 
prostředky ospravedlniti mohou; prostředky ty jsou ovšem skrovné, ale viděti možno, že i v časech, 
kde mzdy na vysokém stupni se udržují, nemohou se mnozí odhodlati k uložení nějaké částky pro 
budoucí časy. 

Spořivosť lakomého je arciť zcela něco jiného než spořivosť šetrného. Lakomec vidí v 
penězích modlu, kdežto spořivý těší se tomu, můželi nejen sobě, nýbrž i svým bližním pomáhati. 
Lakomec nemá nikdy dosti; hromadí peníze a bohatství, které často přechází dědictvím v ruce 
marnotratce, kdežto hospodárný člověk jen tolik zachovati se snaží, aby byl vždy spokojeně a 
pohodlně živ. 

Jest povinností všech lidí, starých i mladých, aby s prostředky svými šetrně zacházeli. 
Vévoda Sully zmiňuje se ve svých Pamětech, že nic tak nenapomáhá k šťastným poměrům jeho, 
jako hospodárnosť, které dbal od svého mládí. Ženatým je dobré hospodaření dvojnásob nutno. 
Žena i děti pobízejí jej k tomu nutkavě. Anebo mají snad v případu náhlého úmrtí muže a otce 
zhynouti ? Ruka dobročinnosti je chladna, milodary jsou v poměru ku mzdě, kterou ruce těží, bez 
ceny. 

Již v pouhém přičinění, spořiti k účelům hodným, leží jakási důstojnost; i tehdy, mineli se 
přičinění to výsledkem. Nastřádané peníze, třeba jich nebylo mnoho, jsou již s to, mnohou slzu 
setříti, mnohou starosť hlodající v srdci našem odvrátiti. Pomyšlení na to poskytuje nám při 
nejmenším mysl upokojenou, zamezí mnohé výstřednosti, drží vášně na uzdě - činí nás šťastnými. 
Srdce veseleji tluče, člověku je lehčeji. Potkali nás nouze, nedostatek práce neb cokoli jiného, 
máme aspoň podporu, která nám polehčí neb snad zcela pomůže. Opatrné hospodaření dodává nám 
důstojnosti, cti a požehnání. A zavřemeli jednou oči, bude nám poslední chvilky oblažovati vědomí, 
že jsme nikdy nebyli společnosti lidské obtížnými, že jsme jí snad sloužili ke cti, a že děti naše, 
pakli že vstoupí v šlépěje našeho vlastního života, se zanechaným jměním šťastně a rozumně 
hospodařiti budou. 

Povinností každého jest zušlechťovati a k lepšímu stupni povznášeti především sama sebe. 
Každý má svobodné vůle a energie v sobě dosti, jakož příkladové mnohých lidí, kteří s výsledkem 
skvělým se z největší bídy k největší slávě propracovali, ukazují. Neníliž to věc uznaná, že vše 
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veliké, co vykonalo lidstvo, sláva měst a obcí, moc národů a států, vyplynulo ze zkoušek a 
protivenství, s kterými muselo zápasiti, až je šťastně přemohlo ? 

Nechť si jen každý pevně předsevezme pokračovati neohroženě ku předu a první krok bude 
učiněn. První krok je polovičným vítězstvím. Tím že sebe povzneseme, stane se nám i možným 
povznésti jiné. Příklad dokáže více než slova. Začnouce sami sebou, budeme důtklivě hlásati vlastní 
pokrok k lepšímu, a budeli nás většina následovati, jak šťastnějším, moudřejším a prospěšnějším 
stane se celek ! Neb společnosť z jednotlivců složená bude v témž poměru jako jednotlivci 
prospívati. 

Žaloby na nerovnosť v světě jsou tak starý jako svět sám. V Xenophontově spisu „O 
hospodářství“ táže se Sokrates: „Jak se to stává, že mnozí lidé v nadbytku žijí a úspory činiti 
mohou, kdežto jiní sotva to nejdůležitější nashromážditi mohou a tak do dluhů padají ?“ „To záleží 
vtom,“ odpovídá Isomachus, „že prvnější se o své věci starají, kdežto druzí je zanedbávají.“ 

Rozdíl mezi jednotlivými lidmi záleží hlavně v rozličné míře rozumu, taktu a energie, kterou 
je ten nebo onen nadán. Nejlepší karaktér nepracuje nikdy na zdař bůh, nýbrž pod vlivem rozumu, 
pevné povahy a vypočítavosti. 

Jsou arci mnohé nezdařené existence na světě. Člověk, který u jiných pomoci hledá, místo 
aby se sám na sebe spoléhal, nepřivede to nikam. Člověk, který marně utrácí a rozhazuje, nepřivede 
to rovněž nikam. Lakomec, skrblík, rozkošník a nedbalec, všickni ti nemohou míti zdaru. Skutečně, 
největší díl lidí potkává se s nezdarem jen proto, že nejsou hodni, aby se jim vedlo jinak. Cokoliv 
začnou, začnou neopatrně a žádnou zkušeností nezmoudří. Nezáleží tolik na štěstí, jak mnozí myslí. 
Štěstí jest jen jiný výraz pro dobré hospodaření a obezřelé chování. Richelieu říkával, že člověka, 
který měl jednou neštěstí, nemůže po druhé zaměstnávat - jinými slovy: člověku takovému, který 
není s to, aby ze zkušenosti těžil, scházejí nejnutnější praktické vlastnosti. Neb nezdar v minulosti 
jest dosti často známkou nezdaru budoucího. 

Mnohým jinak rozumným lidem schází věc ne nepatrná, totiž potřebný takt. Okolnosti jaksi 
zúmyslně zanedbávajíce domnívají se, že klín i širší stranou zarazí. Chtějí zeď hlavou prorazit. Činí 
veliké přípravy a opatření, které jim často na škodu jsou - jako onen Holanďan (o němž se W. 
Irwing zmiňuje), který chtěje příkop přeskočiti, z tak daleko se rozbíhal, že přiběhna ku kraji, 
sednouti si musel, aby si oddechl. V skutečném živobytí zdlouhavé přípravy a dlouhé lokte nestojí 
za mnoho a každý dá přednost člověku, který přímo k cíli se ubírá, před jiným, který sice mnoho 
namluví, ale málo jedná. 

Touha po výsledku a bohatství není bez užitku; jeť zajisté k dobrým a nikoli zlým účelům v 
srdce lidské vložena. Žádost po hmotných prostředcích jest bez odporu hlavní pákou k polepšení 
občanské společnosti, ona je základem energie a dělnosti jednotlivce; ona ponouká člověka k práci, 
k vynálezům, k vyznamenání se. 

Žádný lenoch neb nehospodář nepřijde daleko. Pracovati musí, ať jest to cokoliv. Již 
pohanští předkové naši tvrdí, že „práce jest cenou, kterou bohové určili na vše, co jest dokonalé.“ 
Myšlenka ta je i křesťanského věku hodná. 

Vše závisí, jak později uhlídáme, na tom, jak se nashromážděného bohatství užívá. V 
náhrobní kámen Johna Donougka v New-Orleansu vryty jsou následující průpovědi, které mohou 
sloužiti mládeži za vodítko na pouti života: 

„Pamatuj, že práce je podmínkou tvého života.“ 
„Čas je zlatem; nemrhej ani minutou; každá nechť ti přinese užitku.“ 
„Čiň všem tak, jak sobě přeješ, aby ti jiní činili.“ 
„Neodkládej na zejtřek, co dnes vykonati můžeš.“ 
„Nenech jiného činiti, co sám vykonati můžeš.“ 
„Nežádej sobě, co není tvého.“ 
„Nepovažuj nižádnou věc za tak nepatrnou, abys ji nevěnoval pozornosť.“ 
„Nevydávej, co se více nevrátí zpět.“ 
„Neboř, nýbrž stav.“ 
„Učiň sobě největší pořádek pravidlem.“ 
„Mysli vždy na to, jak bys co nejvíce dobrého v životě vykonal.“ 
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„Neupírej sobě ničehož, co ti může učiniti život příjemným, ale žij jednoduše a 
čestně.“ 

„Pracuj konečně až do posledního okamžiku svého života.“ 
 

Většina lidí mohou se dobře proti všemu nebezpečí opatřiti, pakli že si jen rozumně počínati 
dovedou. Mohou to vlastní neb spojenou silou vykonati. Lidé žijící v poměrech nejskrovnějších, 
mohou, pakli že se spojí dohromady, sobě k mnohému užitku býti a stav svůj takto valně zlepšiti. 

Jednotlivec má jen skrovný podíl ve všeobecném pokroku; spojíli se však s mnohými 
dohromady, může již něco dokázati. Vzdělanosť sama je výsledkem spolčování se lidstva. John 
Stuart Mill (džon stjurt mil) praví, že „téměř všechny přednosti, které člověk nad bytostmi nižšího 
druhu má, pocházejí ze schopnosti jednati společně s jinými a dokázati tak věci, kterých jinak 
nebylo by lze dosíci.“ 
Střední stavy zásadu spojených sil velice vyvinuly. Žádná jiná třída v tak krátkém čase 
nezmohutněla a nepřispěla k slávě a moci Anglicka. A proč ? Poněvadž nejčinnější z nich byli ku 
spolčování k účelům výroby vždy nejvíce ochotni. Spolčili se vždy, kdykoli byli napadeni, vždy, 
kdykoli chtěli nějaký zlořád odstraniti, nějakého účelu dosáhnouti. Sdružili se k vyrábění zboží, k 
stavění železnic, plynáren, kanálů, k zakládání bank a pojišťoven. Tím bylo možno, že malé ale k 
velikému celku sjednocené kapitály velikých výsledků docílily. Všecky akciové společnosti 
povstaly takto. Železnice, telegrafy, rudohory, uhelné doly a t. d. jsou větším dílem ovocem sil 
spojených. 

Pracující třídy principem spolčování sotva začaly; a přece by mohly do spolku spořit i 
pracovat. V několika letech vydaly se miliony na vynucení vyšších platů pomocí stávek (striků). 
Miliony se ročně vycházejí za líhové nápoje. Zde je veliký kapitál a lidé, kteří takové peníze na 
nepotřebné věci utratiti dovedou, mohli by se státi sami kapitalisty. Kdyby vše, co daremně vydají, 
složili dohromady, měli by dosti na pořízení parního stroje a na zařizování továren, kde by sami na 
svůj účet pracovati mohli. Parní stroj je nestranným; jemu je lhostejno pro koho pracuje; arciť 
nejvěrněji tomu, kdo má nejlepší známosť o silách v něm působících. 

Dělnictvo je nejen oprávněno, ale i národu povinno výdělek svůj k účelům slušné výroby 
uložiti. Dělníci znají ostatně moc spolčování dostatečně; bohužel, že ji užívají k účelům zcela 
převráceným, často jen k stávkám, které zařizují proti svým chlebodárcům. Stávky ty zřídka kdy se 
zdaří a vypočteno, že obyčejně veliké škody dělníkům přinášejí. Ale stávky ty nepodnikají pouze 
proti továrníkům, činí to často proti vlastní dělnické třídě; tak si dávají mnohá anglická řemesla 
velkou práci, aby přijímání učňův zamezila a tak sobě vždy dostatek práce pojistila. Věc ta jest 
zajisté opovržení hodná.18) 

Není to vždy nedostatek peněz, který dělníkům překáží dodělati se samostatnosti. Stávka 
dělníků prestonských stála je pět milionů zlatých, po jejímž ukončení opět při starých cenách 
pracovati začali. Londýnští dělníci stavební vyhodili stávkou tři miliony marně ven; a kdyby i byli 
dosáhli, čeho žádali, trvalo by to šest let, než by ztráty stávkou vzešlé opět nahradili. Dělníci 
železáren v North cote vrátili se po čtvrtleté zahálce, která je stála přes dva mil. zl., k práci při 
mzdách nejen nezvýšených, nýbrž dokonce o 10 % snížených. Dělníci hor a hutí v jižním Walesu 
„strikovali“ (strajkovali) 4 měsíce a jak Lord Aberdeen tvrdí, ztratili při tom nejméně 30 milionů 
zlatých pouze na mzdách. Podobných příkladů je hojnost. 

Zde jest tedy peněz hojnosť, které by se daly využitkovati. Pomysleme jen na těch hořejších 
30 milionů, které by byly s to založiti nejvelkolepější železárny světa. Při rozumných návycích 
mohl by dobře placený dělník v desíti letech snadno 5000 zlatých v bance uloženy míti a kdyby 
dvacet takových dělníků se dohromady sestoupilo, mohli by s 100.000 zlatými založiti továrnu na 
výrobky, v kterých se nejlépe znají.19) 

Plán ten není ani nesnadný ani nový. Veliká čásť anglických rybářů najímá v jistých 
skupeních loď, (kterou někteří i na vlastní účet vystavěti dají) opatří ji potřebným nářadím a 
mužstvem a vyšlou na lov ryb; výsledek lovu rozdělují mezi sebe. Tak společnosť: lovců ústřic ode 
dávna již existuje, ačkoliv teprv r. 1793 jí parlamentem práva potvrzena byla. Rudokopové cínu v 
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Cornwallu odedávna již kopají a perou cín, který prodávali snad již Féničanům, na Středním moři 
čilý obchod vedoucím. 

V našich časech se vyvinulo spolčování v míře veliké. V r. 1795 založena byla v Hullu 
(Augl) tak zvaná Anti-Mill-Industrial-Society (Protimlýnská společnosť). 

Příčiny, které jí daly vzniku, vyloženy jsou od prvních zakladatelů této společnosti v zadání 
na purkmistra a městskou radu v Hullu následovně: „My chudší obyvatelé města zkusili jsme v 
posledním čase mnoho starosti a bídy následkem přemrštěného stoupání ceny mouky a ačkoliv cena 
tato nyní velice klesla, považujeme přece za nutné, abychom se nadále před zasahováním v práva 
naše ohradili.“ 

K tomu cíli založili mlýn, což šlo dosti snadně, an jim městská rada co největší podporou 
býti se snažila; mlýn ten stojí ještě dnes. Spolek vzrostl zatím na více než 4000 údů dělnické třídě 
náležejících, z kterých má každý účastinu (podílní list) 25šilinkovou (as 13 zl.). Mlynáři často se 
pokoušeli o odstranění spolku tohoto, než pokusy ty byly bez výsledku. Spolek vyrábí mouku, 
kterou prodává svým členům v ceně tržní; čistý zisk, který je značný, pak na konci roku mezi ně 
rozděluje. 

Mnoho let prošlo, nežli příklad „chudých“ obyvatelů města Hullu došel následování. Teprv 
r. 1847 zakoupilo jisté družstvo v Leeds (líds) mlýn a brzy potom povstali též (1850) slavní 
zákopníci rochdalští. Mlynáři v Leedsu chtěli z počátku snížením cen vlastních výrobků mlýn 
spolkový zničiti, což se neosvědčilo; jediným výsledkem toho bylo, že ceny šly vůbec dolů. Mlýn v 
Leedsu obrací ročně as 3 miliony zlatých (při kapitálu as 220.000 zl.) a členové, jichž jest as 3600, 
obdrželi ku př. r. 1866 více než 80.000 zl. výdělku. 

Rochdalský mlýn dodělal se rovněž nemalých výsledků; zásobuje obyvatelstvo, na 15 mil (4 
mile naše) svým výrobkem, zejména pak spolky potravní, jichž jest as 62 s počtem 12 tisíců členů. 
Obrat obchodní obnášel r. 1866 224.000 liber a výdělek téhož roku 18.000 liber. 

Mlýn rochdalský vyvinul se z Rochdale Equitable Pioneers Society (Spolek zákopníků 
rochdalských), kterýžto spolek je v historii jednot svépomocných skutečně epochálním. Společnosť 
založena r. 1844 v čase, kde průmysl a řemesla v zlém položení se nalézaly. Dělníci pohlíželi 
starostiplně do budoucnosti. As 28 neb 30 z nich (nejvíce tkalců flanelu) sebralo se v malé družstvo 
a utvořili spolek k hospodárnějšímu vynaložení svých výdělků.  

Známo je totiž, že dělníci platí zboží as o 10 % i 20 % dráže, než by bylo vlastně potřebí. Na 
všechen spůsob přáli sobě účastníci toho spolku, aby užitek, který dříve do kapes kramářů plynul, 
byl jim zachován. 

Týdenní vklad každého byl as 2 pence (8 krejcarů) a když byl každý as 52kráte 2 pence 
složil, koupili mouku, kterou za cenu tovární mezi členstvem rozdělili. Počet členů rostl a příspěvky 
se takou měrou množily, že bylo možno též na zakoupení čaje, cukru a jiného zboží pomýšleti. 
Kramářů ubývalo, přes to, že spolek dával jen za hotové. 

Společnosť vzrůstala. Postupem byly otevřeny též krámy pro zboží kupecké, topivo, obleky 
aj. - Za pár let zařízen mlýn; kapitál byl zvětšen novým vydáním účastin (po 10 zl.); začaly se 
vyráběti a prodávati nové druhy zboží: obuv, šatstvo, záslony. Zařízena též čítárna a knihovna, která 
nyní již více než 6000 svazků čítá. 

Společnosť rostla dále, tak že měla na konci r. 1866 již 6246 členů a kapitál 99.908 liber (1 
milion zlatých), z kteréhož docílila 31.000 liber hrubého výtěžku. Ale to není ještě všechno. 2½ % z 
výtěžku položili stranou, zařídili čítárny a knihovny, kterýchž je nyní již jedenácte v Rochdalu a 
okolí; náklad na čítárny a knihovny činí ročně přes 700 liber. Členové mohou tam hráti též v šach a 
dámu, používati stereoskopy, drobno- a dalekohledy. Čítárny ty mají veliký vliv na umenšení 
pijáctví - větší než všichni kazatelé střízlivosti dohromady. 

Příklad rochdalských pionýrů došel následování; v severních krajích Anglicka není již téměř 
ani vsi, kdeby si byl takový spolek průchod nenašel.20) Vliv jejich je v mnohém ohledu požehnaný; 
spořivosť a střízlivosť se očividně rozmnožila; dělnictvu se rozevřely oči, že namnoze již 
pochopilo, jak má s penězi zacházeti, aby daly užitku; velká čásť dělníků, zasedajících ve výborech 
a komisích, nabyla nad to slušného rozhledu v rozličných spůsobech obchodu. 
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Jeden z nejutěšeněji kvetoucích spolků jest Over Danvenský. Spolek ten zřídil ve středu 
města celou řadu pěkných stavení a bytů. Krámy k prodeji potravin, zboží koloniálního, šatstva a j. 
zaujímají přízemí. Nad těmito se nacházejí knihovna, čítárna, školní světnice a p. 

V druhém poschodí obsahuje prostranný salon, v kterém se shromáždění, zábavy a plesy 
odbývají. Spolek má mnoho filiálek a rozličných obchodů, z nichž mu slušný užitek plyne; užitek 
ten se obrací na založení papíren, prádelen a uhelen na akcie. 3½ % z užitku plyne do pokladny k 
účelům vychovávání dítek členů ve školách spolkových; školy ty veliký prospěch vykazují. 

Také v Skotsku a jižním Anglicku nalezl příklad Rochdalských následování. V 
Nordhamptonu jest společnosť mající za účel prodej kůží, jakož i zboží obuvnického. V některých 
místech jsou zařízeny továrny, v kterých akcionáři zároveň co dělníci pracují (Manchester, Salford). 
„Spůsob tento spojuje jistotu a pohodlí banky s výdělkem řemesla.“ Nejlépe se však daří obchodům 
v potravinách, střižném a obyčejném krámském zboží, v nichž se mimo opojné nápoje vše prodává. 

Veškeré tajemství úspěchu těchto spolků záleží v hotovém placení. Nepovolují žádného 
úvěru; vše se prodává jen proti hotovému. Každý živnostník ví, že placení hotovým je nejlepším 
základem k vedení jakéhokoliv obchodu. Ve svých „radách pro členy spolku“ praví: „Přihlížejte 
pilně k záležitostem peněžním. Prodávejte a kupujte jen na velikých trzích. Plaťte vždy hotovými. 
Střežte se dlouhých účtů.“ Zkrátka výrobní a potravní spolkové tito stali se obchodníky a 
průmyslníky ve velkém rozměru a členové jich získali nejen laciných a nezfalšovaných potravin, 
nýbrž i srážku, která se platícím hotovými povoluje. 

Jiný spůsob podnikatelských spolků jsou stavební a zakupovací (statky, pole, lesy atd.). 
Pomocí jich může se nejen malý řemeslník, nýbrž i dělník zakoupiti. Místo placení činže platí 
dělník do spolku příspěvek členský a během času stane se majitelem slušného domku. - Stavební 
společnosť jest tedy jaksi spořitelnou, která časem pomůže vkladateli k vlastnímu domu. 

Hromadění majetku účinkuje nemálo na povahu spořících; činí je pořádnými, střízlivými a 
šetrnými. Odvyká je podvratným myšlenkám a smiřuje je s nynějším stavem věci. Který dělník 
svou pilností a šetrností pojistil sobě neodvislosť, ten přestane pohlížeti na blahobyt jiných, co na 
bezpráví, které se mu děje. 

Jak veliký vliv vykonává majetek i v politickém ohledu, vysvítá z následujícího. Když se 
bojovalo v Anglicku o velikou otázku tak zvaných obilních zákonů (Corn Law), připadli odpůrcové 
těchto zákonů na myšlenku, aby pro jistou čásť rodin zakoupili pozemek, který rozdělili v dílce po 
40 šilinkách (20 zl.), čímž docílili, že majitelé těch dílců obdrželi právo voličské, kteréhož také 
hned proti zákonům obilním použili. Majitelé těchto dílů zůstali jimi podnes, ačkoliv se více o 
politiku nestarají. Pan A. Ryland sděluje mi - praví pan Holyoake v jedné brožurce o spolcích 
stavebních, že mnohé osoby v Birminghamu vlivem těchto spolků své přesvědčení vlastenecké k 
vůli mrzkému výdělku prodali: já sám znám ku př. nejen členy dělnických spolků, nýbrž i chartisty, 
kteří dříve hlasitě po sociální a politické revoluci volali a nyní se méně o to starají než vláda 
Whiggů; do shromáždění lidu více nechodí, a jsem jist, že v případu bouře zalezou jako had v 
Edenu někam pod kámen, kde jsou jisti před pohromou. 

„Ale naproti tomu,“ pokračuje tentýž spisovatel, „naučili se spolkové tito mnohé veliké 
šetrnosti a střízlivosti, kterou by jinde nebyli získali a mnohého syna dovedli k tomu, že mohl sobě 
vzíti do svého domu otce, který by jinak byl v chudobinci život skončiti musel a který si nyní v 
zahrádce patřící jeho synu na výsluní hověti a s dýmkou podle chuti zaneprazdňovati se může.“ 

„Permament Building Society“ v Leeds (Stavební společnosť), která as pro dvě stě rodin 
byty opatřila, uveřejňuje následující zprávu o mravním vlivu spolků stavebních na třídu chudší: 
Radostné je podívání v schůzkách na členy, kteří o svých vkladech, jež považovali dříve za 
nepatrné, rozprávějí a o jich účel k stavbám, ke koupím a prodejům se velice zajímají, čímž 
nemalou znalosť obchodu nabývají. Je viděti i na takových, kteří žili dříve bez starosti, že začali 
nyní přemýšleti a pomocí spořivosti řádnými lidmi, majiteli domků, zároveň pak v každém ohledu 
vzornými občany a sousedy se stávají. Peníze uložené v tomto užitečném odvětví průmyslu více než 
kde jinde řemesla a obchod oživují, mzdy povyšují a pracující vrstvy uspokojují.“ 

Tak i v Lancashiru jsou města a vesnice, v kterých se dělníci k účelu vystavení domků 
spolčili. V jednom z posledních let uspořilo město Padiham, mající as 8000 obyvatelů, k tomu účelu 
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více než 150.000 zl. V Burnsley neméně pěkných výsledků se dodělali. Tamější stavební 
společnosť čítá 6600 vkladatelů, kteří v minulém roce 1,600.000 zl. uspořili, tak že přijde na 
jednoho as 240 zlatých. Členové záleží hlavně z dělníků, řemeslníků, horníků, tesařů, kameníků, 
nádenníků a inženýrů. Také vdané a nevdané ženské k spolku náležejí. Náš pramen tvrdí, že veliký 
počet dělníků domky si pořídil; ukládali úspory své k účelu zakoupení domu. Společnosť stavební 
jim věc velice nadlehčovala půjčováním peněz na hypothéku - hypothéku, která řádným uplácením 
snadno se nésti dá. 

Vůbec náleží stavební společnosti k nejlepším spůsobům spoření; oni umožňují dělníku 
ukládání peněz k účelu zaopatření domku - předmětu to, který mu poskytuje po celý život nejlepší 
jistotu. 
 
 

18) 21. ledna 1875 přijat byl dělník do továrny p. Wickerse v Sheffieldu, - který nebyl nikde v učení, - aby točil 
na soustruhu. Poněvadž věc ta příčila se ustanovením všeobecné dělnické jednoty - trade union - složili všichni ostatní 
dělníci v dílně práci. Jest to obyčejný spůsob členů vš. děl. jednoty „strikovati“ proti osobám vlastního zaměstnáni a tak 
vykonávati nátlak, který se všem pravidlům a zákonům příčí a jen na zvůli většiny závisí, zničujíc veškerou svobodu 
jednotlivce. 

19) Roční výdaj pracujících tříd v Anglicku na nápoj a tabák činí alespoň 600 mil. zlatých. Každým rokem 
mohli by tedy dělníci, kdyby sobě výdaje tyto odvykli, nashromážditi kapitály, které by stačily na založení aspoň 500 
přádelen a tkalcoven, nejméně tolika uhelných dolů a železáren, v kterých by na vlastní účet pracovati mohli, a nebo k 
zakoupení alespoň 500.000 akrů země, na kterých by zajisté 50.000 rodin usídliti se mohlo, jimž by se za slušné 
nájemné domek s 10 akry pronajmouti mohl. Věc tu nemůže žádný popříti.     
    Quarterly Rewiw č. 263. 

20) Také v Čechách byli doba, kdy se spolky takové úžasně zmáhaly. R. 1869 byl zařízen dělnický spolek „Oul“ 
v Praze, který měl jeden čas až přes 5000 členů, spolkový dům, mlýn a pivovár, 13 obchodů s potravinami, dva s 
šatstvem a mnoho odborných závodů (stavební spolek Štít, kožešnický „Sobol“, kamnářský „Jil“, strojnický „Pluh“) 
atd. dílem v nájmu dílem v držení. Po roce 1873 klesal vždy více, až konečně byl nucen ohlásiti konkurs. Myšlenka jest 
sama sebou zdravá a nepochybujeme, v příznivých časech dočká se opět znovuzrození a rozkvětu, zvláště budeli 
přihlíženo k zásadám obchodnickým přísněji a svědomitěji než v † Oulu. Po příkladu Oulu zřizovaly se po celé vlasti 
české spolky potravní (Ouly, Včely) neb obchodní (v železe, suknu a kartounech), jichž počet blížil se již pěti stům, z 
nichž však dnes sotva pátý díl existuje. Od spolků těch se mnoho očekávalo, zejména vytlačení židovských kramářů z 
českých krajin, což se ovšem nesplnilo; věc taková vyžaduje trpělivosti a času - především pak z naší strany aspoň tolik 
podnikavosti, šetřivosti a vzdělání, mnoholi ji nalézáme u židů.   Pozn. překl. 
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Kapitola sedmá. 
 
 
 
 

Pojišťováni na život. 
 
 

Nenech se nehodami odvrátiti od cíle, kterýs povždy v oku měl. 
 

Shakespeare. 
 
 

Život nebyl nám dán k tomu cíli, abychom úplně v toužení po věcech, které 
nemůžeme s sebou do hrobu vzíti, utonuli. 

 
Joseph May. 

 
 

Šťastné neb nešťastné stáří - výtah to z našeho dřívějšího života. 
 

De Maistre. 
 
 

Dvou spůsobů spořivosti jest nám ještě se dotknouti. Jeden záleží v pojišťování na život, to 
jest v pojištění jisté sumy, kterou možno odkázati vdově a dětem po smrti, druhý v dělnických 
pokladnách (Friendly Societies) pro případ nemoci, úrazu nebo konečně i smrti. První spůsob jest v 
středních vrstvách, druhý v dělnických třídách oblíben. 

Mohlo by to třeba dlouho trvati, než mnohý tolik uspoří, aby svou rodinu před,možnými 
událostmi pojistil, nehledě na to, že peníze ty vždy uvádějí nás v pokušení „vypůjčiti“ sobě 
prozatím něco na jiné výdaje, an na smrť beztoho ještě nemyslíme. Spoření takové od týdnu k 
týdnu, po kapkách, je velice nespolehlivé. 

Kdo však vstoupí do spolku pojišťovacího, nachází se v položení zcela jiném. Jeho roční neb 
čtvrtletní úspora stává se součástí velikého fondu, který vyplatí od toho okamžiku, co k pojišťovně 
přistoupil, v případu náhlého úmrtí celou pojištěnou sumu pozůstalým. 

Tento spůsob zaopatření svých nejbližších přátel činí člověka velice spokojeným, mysl 
šťastnou a ulehčenou, což mnohý teprv snad na smrtelném lůžku oceniti dovede, - spokojenosť to, 
která je zcela rozdílná od oné trapné nejistoty o budoucnosť rodiny, kterou marnotratný člověk před 
smrtí pociťuje. Duševní stav ten nepodporuje zajisté účinek léků a tím brzkého návratu zdraví. 
Básník Burns, praví ve svém listě, psaném na Clarka několik dní před svou smrtí, „že je posud obětí 
největších starostí. Příteli, začínám se obávati nejhoršího. Ubohá vdova, půl tuctu malých dítek - 
sirotků ! Když na to pomyslím, tu jsem tak slab jak plačící žena. Dosti toho, je to polovice mé 
nemoci.“ 

Pojišťování na život může se považovati co plán akciové společnosti k pojištění vdov a 
sirotků v případech smrti. Jest to zařízení, pomocí kterého nějaký počet osob se usjednotí, ročně 
jisté sumy, tak zvané prémie stranou položiti, které se pak úrokováním množí a k podělování 
pozůstalých rodin pojištěnců slouží. Tím spůsobem mohou i ti, kteří malé, ale pravidelné mzdy 
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vydělávají, uložením jisté částky mzdy do spořitelny rodinu svou pro případ úmrtí proti nedostatku 
pojistiti. 

Slýcháváme často, že lidé, kteří by jinak pilnou prací svou slušný výdělek vyzískati dovedli, 
ženu a děti po smrti své v bídě zanechali. Ale jak žili ! Šatstvo muselo býti vždy elegantní, byt 
veliký a v středu města, zábavu nevynechávali ani jednu, návštěv bylo plno, děti se vychovávaly pro 
třídu vyšší a tak to šlo podobně dále. 

Podívejme se nyní, když otec zemřel, na tu bídu ! Jaké tu postarání o budoucnosť ? 200-250 
zlatých ročně do pojišťovny vplacených bylo by dostačilo vdovu a děti před nedostatkem úplně 
ochrániti. 

Počínání takové jest nejen neostražité a nesmyslné, ale i tvrdé a ukrutné v největším stupni. 
Býti původcem rodiny, vychovati ji v jemných mravech, zvyknouti ji na všechno možné pohodlí a 
na to ji - osudu, ulici, chudobinci neb snad i vězení zanechati, jest nejen proviněním proti oněm 
nešťastníkům nýbrž i proti celé společnosti. Připouštíme, že počet takových osob, které mohou v 
časech těchto dostatečnon jistinu rodinám svým zanechati, je celkem malý. Snad vyčerpají potřeby 
rodiny veškerý výdělek muže a zbudeli něco, nebude to - podle mínění mnohých - ani za to státi, 
aby se stranou položilo. Tací se stanou zmalátnělými a bezstarostnými a nebudou ani věřit v 
možnost, že by pro svou rodinu více učiniti mohli než právě činí. 

Vezměme za příklad ženatého muže a hlavu rodiny. On začal obchod a doufá, že během 
času bude moci pro svou rodinu něco uspořit; ale život je nejistý a on ví, že každý okamžik jej může 
smrt ze středu svých milých odervati - kteří pak největší nouzi v šanc vydáni jsou. V třicátém roku 
odhodlá se k placení do nějaké řádné pojišťovací společnosti, pojistí se na 5000 zl. a za to vkládá 
ročně as 120-130 zl. Od té chvíle, co položil první sumu, jsou peníze ty rodině zajištěny, a kdyby i 
ještě ten den zemříti měl. 

Kdyby ročně as 120-130 zlat. do spořitelny ukládal, musel by nejméně 20 let čekati, než by 
se sumy 5000 zl. dočkal. Ale pomocí krásného zařízení pojišťovací společnosti uspoří si alespoň 
starosť a nejistotu o budoucnosť rodiny. Myšlenka na možný nešťastný obrat nestrpčuje mu 
přítomnosť. Rodina je po jeho smrti pojištěna. 

Tím spůsobem můžeme na pojišťování na život pohlížeti co na kontrakt, který všecky 
nerovnosti života v jistém rozměru umírňuje a mezi celek rozděluje, tak že ti, kteří brzy zemrou - 
vlastně jich rodiny - podílníky na šťastnějším osudu oněch, kterým delší život usouzen, se stávají. 

Ani snad tehdy, když se výminkou stává, že pojištěnec více vloží než po smrti jeho rodině se 
dostane - což se stává tenkráte, jeli vkladatel dlouho živ - nebude toho litovati, když si připomene, 
že po celá ta léta byl zbaven vší starosti o budoucnosť rodiny. 

Důvody, které někoho přimějí, aby svůj dům proti ohni pojistil, měly by tím důtklivěji na 
pojištění jeho rodiny před náhlým nedostatkem naléhati. Co je v případu prvním jen výsledkem 
moudré rozvahy, je v druhém přímo povinností a nikdo nemůže býti omluven, pakli že se z ní 
vymknouti snaží. Choti a otci rodiny přináleží péče o vezdejší chléb své rodiny; náleží mu však i o 
to péči míti, aby se jim po smrti bídně nevedlo. Povinnosť ta je tak naléhavá, prostředky k jejímu 
vyplnění tak jednoduchý a snadný, zařízení tak praktická, rozumná, dobročinná a levná, vliv jejich 
na rozmnožení jistoty a důstojnosti každého člověka tak znamenitý, že nelze nám nejen připustiti, 
ale vůbec mysliti si nějaké námitky, které by se zde daly uvésti a jest jen litovati, že se prostředku 
toho doposud všeobecněji neužívá. 

Jiný druh spolků svépomocných jsou spolky k vzájemnému pomáhání a podpoře v případu 
nemoci, neštěstí a neschopnosti k práci. Ony podněcují důvěru v sama sebe a jsou pro to vší 
podpory hodný. V Anglicku mají spolky ty skoro 4 miliony členů. Pro svépomocnou povahu 
Angličanů jest to zajisté pozoruhodné faktum, že, kdežto ve Francii jeden člen takového spolku 
přijde na 76, v Belgii na 54 osob - přichází v Anglii jeden člen již na 9 osob. Spolky ty mají fondy, 
které se páčí na 11 milionů liber šterlinků - 110 milionů zlatých - a roční podpory rozdané mezi 
členy činí přes 2 mil. liber - 20 milionů zlatých. Ačkoli pracující třídy ve Francii a Belgii jen málo 
společností pomocných zakládají, musí se jim předce dáti svědectví, že v spořivosti jedno z prvních 
míst zaujímají; úspory své ukládají ovšem spůsobem poněkud jinakým, totiž v státních papírech a 
pozemcích. Francouzové a Belgičané jsou na kus země velice lačni. A co se týče státních papírů, tu 
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uvádíme jen, že to byli hlavně rolníci a „malí lidé“, kteří svoje úspory při poslední veliké půjčce 
francouzské, vydané k účelu osvobození země od vojska německého, na oltář vlasti položili.21) 

V anglických společnostech jsou arciť též mnohé vady; mnohé jsou chytře založeny, mnohé 
špatně vedeny; stane se často, že spolek je nucen se rozpustiti a tím připraví mnohého staršího člena 
o podporu jemu náležící; tím spůsobem klesá tu a tam i všeobecná důvěra k společnostem těm. Ale 
tak se vedlo i spolkům jiným, zejména pojišťovacím, dokud se znenáhla nevpracovaly do kolejí, 
kterými se nyní jistě ubírají. Uvádíme zde v tom ohledu pozoruhodná slova registrátora spolků 
podpůrných, kteréž vyjímáme z jisté zprávy: „Ačkoli je v posavadním zařízení těch kas mnoho 
zlořádů, není přece výsledek jich v celku špatnější, než jakého se průměrně dodělávají veliké 
podniky, železnice, banky, akc. společnosti, jež nespravují lidé chudí, nýbrž šlechtici, členové 
parlamentu, finančníci, kupci a jiné závažné osoby.“ Dělnické spolky povstaly po větším díle ze 
společných potřeb, které mají lidé, nejsoucí s to větší částku pro případy nemoci a nouze stranou 
položiti. Prostředky, kterými se takové spolky zakládají, jsou jednoduché. Každý člen přispívá ku 
společnému fondu (asi 20-30 krejcary téhodně), z kteréhož se platí podpory buď v případu nemoci, 
buď příspěvek na pohřeb v případu smrti, aneb podpora vdově neb sirotkům. Jest na bíledni, že 
spolky takové, byť i tu a tam poněkud pochybně založeny byly, velice blahodárnou působnosť 
rozvinují. Zvláště v Anglicku jsou nemálo rozšířeny, těšíce se ohromnému počtu členů. Tak má ku 
př. spolek Odd Fellows („divní tovaryši“) půl milionu členů a kapitál 3,706.366 liber šterlinků (37 
mil. zlatých); roční výdaj na podporu nemocných činí přes 3 miliony zlatých. 

Pomocí takových spolků užívají dělníci pohodlí a výsledků dobrého hospodaření za peníz 
poměrně skrovný. Blahodárných účinků slibující pokus učinil též jakýs Mr. Ackroyd v Halifaxu, 
který založil pokladnu k podpoře nemocných a „krejcarovou spořitelnu“ (pennybank). Ale 
podivuhodným spůsobem udržela se krejcarová spořitelna, kdežto pokladna pro nemocné se 
nezdařila. Mr. Ackroyd vysvětluje příčinu nezdaru následovně: „Nalezli jsme půdu již obsazenou 
podpůrnými společnostmi jinými, jako příkladně Odd Fellows-y, Druidy, Forestery (lesní muži) 
atd.; se spolky těmi nelze konkurovat, an naše příspěvky musely býti z počátku vyšší než jejich, a to 
byla snad hlavní příčina nezdaru.“ 

Příliš malé příspěvky staly se však časem pro pomocné spolky osudnými;22) přirozeně, že 
během času povstávaly společnosti s příspěvky vždy menšími a menšími, tak že mnozí chtěli se 
dodělati výsledků velikých s vklady skutečně nepatrnými. Dokud byli členové těch spolků mladí a 
zdrávi, tedy málokdy nemocni, mohlo se zdáti, že vklady vystačují a spolky samy dobře prospívati 
budou. Jakmile se však stávali členové staršími a tudy častěji nemocnými, klesala jistota spolku, a 
mladší členové vidouce to nepřistupovali, nýbrž raději nový spolek zarazili. Následek toho byl, že 
se muselo sáhnouti k reservám, které se brzo vyčerpaly a pád pokladny zavinily. 

I nejlepší spolky k vzájemnému pomáhání teprv později a znenáhla poznaly, že na zařízení 
příspěvků se musí klásti hlavní váha. Chyba mnohých takových spolků je ta, že chtějí s malými 
vklady mnoho dobrého vykonati. Vyplacené obnosy jsou velikými v poměru k vkladům. Pro první 
čas a první řadu členstva to arciť stačí, posledním se však nedostane ničeho. Také na stáří 
přistupujících členů nebere se často patřičného ohledu; staří i mladí platí stejně, pouze zápis je u 
starších větší. Na ten spůsob spolky mladé, třeba hojně členů čítající, stávají se čím dál tím slabšími, 
až konečně vidí se nuceny prohlásiti úpadek. 

V novější době hledí mnozí spolkové chybu tu napraviti, což zejména o spolku (loži) Odd 
Fellows vytknouti náleží. Zajisté nejlepší důkaz rozumné správy jeho podávají nám pečlivé 
statistické tabulky úmrtí členů v rozličném stáří, které sekretář Ratchiffe s nemalým nákladem 
pořídil. Doufáme, že i ostatní spolkové znenáhla nabudou přesvědčení, že nejlepší zařízení jsou ta, 
která se pomalu ale jistě vyvinují a dobrých i špatných zkušeností hojně nasbírají. Posavadní 
společnosti povstaly v časech, kde statistika byla ještě vědou neznámou, a stalyli se tu a tam mýlky 
a nedopatření, lze je nedostatkem všelikého vodítka omluviti. Nedostatky, které u nich nalézáme, 
můžeme považovati co zevnější obálku květu, která jakmile se květina rozvije, sama sebou uschne a 
odpadne. 
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21) Ve Francii má průměrně každý osmý člověk úpis národního dluhu v průměrné ceně 170 franků. Sedláků je 
tam 5½ milionu, majitelů státních papírů (tak zv. rentierů) téměř také tolik.   Francie jest jedinou zemí, v které se 
blahobyt stejnoměrně rozmnožuje, kdežto jinde stávají se „bohatí pořád bohatšími a chudí ustavičně chudšími.“ 

22) Registrátor pomocných spolků (Friendly Societies) uvádí ve zprávě z roku 1859, že počet jednot účelu 
nahoře vytknutého obnášel v letech od 1793-1858 dohromady 28.550, z nichž 6850 za své vzalo. Příčiny nezdaru 
spolků zašlých uvádějí se hlavně v nedostatečnosti výšky příspěvků, v poskytování pensí a nedostatečném počtu nově 
se hlásících mladých členů. Stává se však často, že spolek se jen formálně rozpustí, aby se opět pod jinými stanovami 
objevil a zdárněji prospívati mohl; tím spůsobem se číslo nahoře uvedených padlých spolků poněkud zmenší. 
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Kapitola osmá. 
 
 
 
 

Spořitelny. 
 
 

Jedině pravé tajemství, jak by se mohl osud chudých zlepšiti, záleží v tom, že je 
učiníme spolupůsobícími na zlepšení jich vlastního stavu. 

 
Arcibiskup Summer. 

 
 

Kdo v dvacátém roce nic neví, v třicátém nic neumí, v čtyřicátém nic nemá, ten 
nebude nikdy nic věděti, nikdy nic uměti, nikdy nic míti. 

 
Francouzské přísloví. 

 
 

Krejcar je mladší bratr dukátu. 
 

Přísloví. 
 
 

Angličané mají přísloví, dle kterého se v každé rodině skrývá kostlivec. Leží prý někde v 
skříni, na půdě nebo kdekoli, zrakům obyvatelů úplně nepřístupen; ale dřív neb později přichází čas, 
že přijde na jevo. Nejobyčejnější kostlivec je chudoba. Kde se nic neukládá, nic neuspoří pro případ 
nemoci, nic pro stará léta nepřipravuje - tam je kostlivec. 

V časech nynějších je spoření více než kdy jindy prospěšné, ba nutné. Obchody nejdou vždy 
stejně, nýbrž bývají přerušeny často krisí, která může i několik roků trvati, a následkem které nejen 
dělníci ale i úředníci a továrníci sami o zaměstnání přicházejí,    čím krisi přestáti, neníli úspor ? 

Ba i kooperační přádelny23) a vzájemné banky, které nejsou nic jiného než akciové spolky s 
obmezeným ručením, mohou padnouti, nemohouce se - jako ku př. stalo se v časech tak zvané 
nouze o bavlnu - velikým kapitalistům vyrovnati. Spolky k účelům výroby tovární vlastními členy 
mají, jak se zdá, povahu více spekulativní, než aby dělnické třídě na dlouho prospěti mohly; 
myslím, že mnohem jistější cesta za našich dnů je jednoduché spoření. Je tu arci menší zisk, ale i 
menší risico. Kdežto v továrnách uložené peníze příliš od vlivů zevnějších závisejí a v některých 
letech pražádného užitku nepřinášejí, dají peníze v spořitelně uložené vždy svůj jistý úrok, jsouce 
nadto v čas potřeby okamžitě po ruce. 

Mr. Bright (brajt) tvrdil r. 1860 v dolení sněmovně anglické, že příjmy pracujících tříd v 
Anglicku páčí alespoň na 312 milionů liber (3120 milionů zlatých) ročně. Pohlédnemeli na stoupání 
cen v posledních letech, uznáme, že suma ta je dnes již malá a že nejméně na 400 milionů liber 
páčiti se může. Zajisté by se z ohromné té sumy dalo ročně 300-400 milionů zl. uspořiti - na každý 
způsob tolik, že většina dělníků tím lepší postavení nabyti mohla. 

Často se stává, že dělníci své zaměstnání za příčinou „zlých časů“ ztrácejí. Obchody 
bankrotují, a sluhové, úředníci a pomocníci obchodních závodů dostávají výpověď, pakliže je není 
možno více udržeti. Zvyklili si takoví lidé utráceti celé své příjmy, pak je zle. Kdo však ukládal 
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něco do spořitelny, bude aspoň moci pád svůj snadněji přestáti. Dejme tomu, že mají uspořeno jen 
po 100 zlatých; je to suma neveliká, ale v nouzi velice vítána a může se státi třeba základem nové 
budoucnosti. 

Se 100 zlatými může se dáti dělník na cestu a vyhledati sobě v jiné krajině práci. Se sto 
zlatými se může pustit do Ameriky a jinam, kde sobě může založiti novou existenci. Ženatému 
člověku stačí 100 zlatých k ulevení a zadržení vtírající se v jeho domácnost bídy. Jinému stačí 
částka ta k delšímu oddechnutí od namáhavé práce, k obnovení chatrného zdraví a k vyčkání místa 
lepšího, anižby se musel na první jakékoliv vrhnouti. 

Jsme sice daleci toho, přikládati penězům samým o sobě nějaké ceny a jsme zajisté 
posledními, kteří by snad skouposť podněcovati chtěli; my však vidíme v penězích prostředky k 
živobytí, k řádné existenci, prostředky k neodvislosti. Radíme tedy každému mladíku, každému 
děvčeti, aby co možná nejdříve spořiti, jistý díl příjmů, třeba dosti malý, týdně na stranu ukládati 
začali, a se měli vůbec na pozoru, aby celý svůj výdělek neutratili, neb počínání takové vede k 
odvislosti, nedostatku a žebrotě. Kéž je každý s to v případu nutnosti sám si pomoci; neb přísloví: 
„Lepší krejcar v kapse než přítel u dvora,“ jest zajisté pravdivé. První uspořený krejcar jest prvním 
krokem do života - nezřídka prvním základem neodvislosti. 

Cobett rád o spořitelnách vtipkoval, tvrdě, že je to vlastně urážka lidu, chtíti mu namluviti, 
že mu lze něco uspořiti. Ale skutečnosť jej kárala ze lži. Jest zajisté tisíce lidí, kteří by co živi 
trojník neuložili, kdyby nebylo ústavů, které jim spoření tak snadným činí. Hromádka stříbrňáků v 
truhle nebo punčoše je příliš po ruce, než aby více než jednou za měsíc neuváděla v pokušení 
„pustit se do toho“. U spořitelen a záložen je to jinak. 

První spořitelnu založila slečna Priscilla Wakefield ku konci předešlého století v 
Middleessex. Účel, jejž si dáma ta vytknula, byl: uvykati mládež spořivosti. Úspěch byl dobrý a 
našel v krátce ve faráři Josefu Smithovi následovatele, který bral od školních dětí v letě vklady do 
malé spořitelny a uloživ je, k vánocím o třetinu rozmnožené opět jim vracel. Slečna Wakefield v 
krátce na to postarala se učiniti spořitelnu svou i čeledínům a služkám přístupnou. Podobné zařízení 
povstalo přičiněním několika dám (1808) v Bathu, což přimělo poslance Mithbretha učiniti v 
parlamentu návrh na všeobecné zavedení ústavů těchto k užitku především tříd dělnických. Návrh 
ten však nedošel tehdy povšimnutí. 

Teprv až Henry Duncan, farář v Ruthwellu, chudičké to osadě v hrabství Dumfries, se věci 
té uchopil, možno říci, že systém těchto spořitelnic nabyl všeobecnějšího rozšíření. Osadníci jeho 
byli velice chudi, vydělávajíce průměrně pouze čtyry zlaté téhodně, neboť nebylo daleko široko 
žádných továren, žádného průmyslu neb jiného výdělku, vyjma toho, který poskytovalo polní 
hospodářství. Zdálo se, že místo to je k založení spořitelnic (pennybanky) velni nevhodné, ano 
obyvatelstvo s napnutím veškerých sil jen tolik právě mohlo vydělati, aby sobě denní živobytí 
opatřilo. Vzdor tomu pokusil se Duncan o zavedení věci té, hlavně co pomůcky vychování 
duchovního. Nemnoho jest těch, kteří učeným slovům a přísným důkazům učitele duchovního 
dobře porozuměti s to jsou, ale všichni zajisté vděčně uznají každou snahu, která směřuje k 
polepšení materielního blahobytu jejich. Dr. Duncan pozoroval, že i v nejchudší rodině jistý počet 
krejcarů na nepotřebné věci se rozkutálí. Někteří ovšem spořili po svém spůsobu: jeden považoval 
krávu, druhý svini, třetí kus zahrady za svou spořitelnu, která mu co úrok mléko, máslo, uzeninu, 
ovoce a zeleninu poskytovala. 

Dr. Duncan nahlédl, že i jiným, kteří podobným spůsobem úspory ukládati nemohou, měla 
by býti poskytnuta možnosť k spoření. Tak povstala místní spořitelna, první v Anglii. Že náhled 
farářův byl dobrý, vysvítá z toho, že ve 3-4 letech měl ústav jeho již 11.000 zlatých fondu. Když 
mohou chudí vesničané, čeledínové, děvečky, švadleny - osoby, které sotva čtyry zlaté týdně 
vydělají, tolik uspořiti, mnoholi lze potom horníkům, hutníkům, strojníkům a řemeslníkům stranou 
dáti, kteří nezřídka až 15-25 zlatých týdenní mzdy berou ! 

Příklad Dra. Duncana došel v celém Anglicku a Skotsku následování. Ve všech farních 
okresech zřizovány byly spořitelnice, které neznamenaly více almužnu, nýbrž vlastní pomoc 
vkladatelů. Spořivosť se rozmohla, důvěra k sobě samému vzrostla. Každý si zvykl sám o sebe se 
starati a dával přednosť úsporám svým, v spořitelně uloženým, před almužnou chudobince. 
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Zařízení spořitelnic stalo se vůbec později záležitostí národní, takže r. 1817 prošlo 
sněmovnou usnesení, které rozšíření jejich velice usnadňovalo. Rozličná ustanovení byla vydána, 
která šíření jejich v každém ohledu napomáhala. Ale vzdor nepopíratelnému blahodárnému vlivu, 
který mezi lidem vykonávají, nemohlo se posud všeobecnějšího účastenství dělníků docíliti. Jen 
nepatrný podíl oněch 4000 zlatých, které dělníci angličtí ročně vydělají, putuje do spořitelny; 
většina nalézá svou cestu do hospod a pivnic. 

Mezi vkladníky spořitelen pozoruje se, že právě chudší vrstvy dělnictva více spoří než 
zámožnější. Také na př. mají spořitelny v Manchestru a Salfoldu většinu členů svých z třídy 
služebníků a služebných, teprv po nich přijdou kupečtí pomocníci, kramáři, nosiči a nedospělí. 
Podobný poměr panuje i v průmyslových krajinách. Před několika lety konstatovalo se, že mezi 
dlouhou řadou ženských členů spořitelny v Dundee byla jen jedna dělnice tovární, všechny ostatní 
byly služebné. 

Jiná zvláštnosť panuje ještě v ohledu na třídy do spořitelen ukládající. Spořivosť nepanuje v 
krajinách, kde se veliké mzdy platí, nýbrž v takových okrscích, kde jsou mzdy malé. Obyvatelé 
Wiltu a Drosetu - kde jsou mzdy v celém Anglicku nejmenší - vložili do spořitelny více než 
obyvatelé Lancashire a Yorkshire, kde jsou mzdy největší. Ale i v Yorkshire lze pozorovati 
pamětihodný rozdíl mezi rolnickou a tovární částí hrabství. Tak mělo tovární obyvatelstvo po 20 
šilincích (10 zl.) na jednoho v spořitelně, kdežto rolnické mělo třikrát více. 

Prostí vojáci dostávají zajisté menší gáži než nejbídněji placení dělníci, a přece vkládají (v 
Anglii) více do spořitelny než výborně placení dělníci. Vojáci se považují všude za jakous 
lehkomyslnou třídu; ale zprávy vojenské spořitelny vyvracejí z kořene takové mínění a podávají 
důkaz, že britský voják je právě tak střízlivým, šetrným a poslušným jako je udatným a hrdinným. 
Voják ostatně vlastnosti ty - hlavně poslušnosť a střízlivosť - míti musí, jinak podléhá trestu a 
vyloučení. 

Moc přísného cviku jest vskutku znamenitá; ona vytvořuje kázeň, nejlepší to pomůcku 
vychování. První cvikování člověka je vojenské, které jak se zdá, bylo vůbec prvním systémem 
vychovávacím. Vojenský cvik vykazuje mezi všemi systémy vyučovacími nejlepší úspěchy, to 
hlavně v podřízení se autoritě a spojené činnosti pod společnou hlavou. Ti samí vojáci, kteří jsou 
odhodláni ostrým krokem střelbě ručnic a hřmění děl vstříc postupovati, pevnosti stékati a proti 
celým stěnám bajonetů se vrhati, ti samí vojáci byli - krejčími, ševci, zámečníky, horníky, tkalci a 
oráči; z otevřenými ústy, zkřivenými zádami stáli poprvé v řadě; chůze jich byla vlekoucí, ramena a 
ruce visely na nich jak ploutve; ale nyní, jaká podívaná ! Chůze jejich je pevná a vojenská, postavy 
hrdě přímé a krok jejich na pochodu jen duní ! Toť ten podivuhodný výsledek přísné vojenské 
dressury ! 

Národové vzdělanější vychovávají v kázni jiným spůsobem - činností výrobní, řemeslnou a 
průmyslovou. Cvikování vojenské mění se v cvičení v řemeslech, trofeje válečné ustupují trofejím 
míru. Každý výrobek práce řemeslné docílí se snadně, jsouli dělníci v pracích svých řádně 
vycvičeni. Podívejte se do Yorkshiru a Lancashiru, uvidíte řady dělníků, kteří vzornou kázní docílí 
výsledků znamenitých. 

Na řádné kázni spočívá výsledek jednotlivců a celé občanské společnosti úplně. I člověk, 
který pouze na sobě závisí, podřizuje se kázní vlastní a čím přísněji se tato jeví, tím lépe pro něj. 
Člověk musí své chtíče a přání držeti pod komandem, jinak se stává hříčkou vášní a pudů. Člověk 
nábožný dbá na kázeň a vládu nad sebou - světskými záležitostmi se obírající lidé řídí se v 
nedostatku sebe vědomé vlády nad sebou alespoň přísnými pravidly, regulemi a systémem. 

Nejšťastnější domácnosť jest zajisté ta, kde kázeň nejvíce vládne, a zároveň nejméně cítiti 
jest. Zvykneme si poslouchati, aniž bychom cítili, že jsme k tomu nuceni; činíme tak dobrovolně. A 
to jest opět výsledek předcházejícího cviku. 

V časech nynějších může býti o výhodnosti všeobecné branné povinnosti sotva sporu; onať 
zakončuje vychování každého národu; činí jej střízlivějším, silnějším a tušíme i - spořivějším. 

Vojenské spořitelny navrhnuty byly v Anglicku z počátku od vojenského účetního Fairfowla 
(r. 1816), později od nadplukovníka Oglandera v skotském pluku. Věc se předložila vévodovi 
Wellingtonovi, který ji však neschvaloval, poznamenav na okraji návrhu: „Dle mého vědomí 
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nezabraňuje nikdo vojáku ukládati své úspory jako jiní občané do spořitelny; jeli zde nějaká 
překážka, nechť se odstraní, ale pochybuji, žeby bylo prospěšno jíti dále.“ Zdá se však, že vněm 
návrh ten zrodil myšlenku, jak by se věc dala přece uskutečniti, arciť ne ve prospěch vojska, nýbrž 
eráru a to snížením platu vojákům, - neboť pokračuje dále: „Má voják větší gáži než potřebuje ? 
Máli více, nechť se mu sníží, arciť ne těm, kteří nyní slouží, nýbrž těm, kteří později nastoupí.“ Že 
by vojáci měli mnoho, nikomu nenapadlo tvrditi a také ten návrh usnul. Otázka vojenských 
spořitelnic přišla teprve v roku 1842 k uskutečnění a sice hlavně působením Sir-a Jamesa 
Macgregorsa a Lorda Howicka. Výsledek byl velmi skvělý; jak tehdejší zpráva k parlamentu udává, 
uspořila artilerie více než 23.000 liber (230.000 zl.), což činí průměrně na jednoho 16 liber (160 
zl.).24) Úspory ty učiněny na 5ti zlatých týhodně, které tvoří gáži vojáka, z níž si však musí ještě 
zvláštní oděv a jiné věci poříditi. Ženijní vojáci, kteří se rekrutují hlavně z řemeslníků, uspořili 
120.000 zlatých č. skoro 200 zl. na osobu. 26tý pluk pěchoty uspořil přes 4000 liber; pozoruhodno 
jest, že z pluku toho skoro celá třetina spořila. Ale to není ještě všecko. Prostí vojáci posílají 
obyčejně nemalé sumy do roka poštou svým rodičům neb příbuzným. Za jeden rok bylo vysláno 
tím spůsobem z ležení aldershotského přes 22.000 liber, při čemž na psaní s penězi 21 šil. (11 zl.) 
připadlo. Vojáci, kteří v cizině bojovali, spořili přes to, že šli smrti vstříc. Za krimské války poslali 
vojáci a námořníci 71.000, pionýři a pomocné sbory 35.000 liber domů. Ze Skadru posílala peníze 
ty do Anglie známá slečna Nightingalová, která věnovala pěknému tomu cíli týhodně jedno půldne. 
Na ten spůsob odeslala mnoho tisíců liber do Londýna, odkud zase jeden přítel její do všech koutů 
Anglicka, Skotska a Irska určené sumy roztřiďoval a rozesýlal. Co důkaz, že semeno padlo na 
dobrou půdu, uvádíme, že z velikého počtu rimess (směnek) pouze jedna nebyla, dostatečně 
vyplacena. 

Žádný pluk nepřichází z Indie nazpět, aby s sebou nepřinesl zásobu úspor. V r. 1860 uspořil 
jeden pluk 9718 liber, jiný 6480 a opět jiný 5263 liber. Je to výmluvný důkaz pečlivosti o 
budoucnosť a slouží vojsku anglickému nemálo ku cti. Základní jmění všech vojenských spořitelnic 
obnášelo r. 1874 více než 300.000 liber (přes 3 mil. zl.), nehledě k tomu, že mnozí z vojáků raději 
do jiných mimokasárnických bank peníze vkládali, k čemuž arci mají mnozí podstatných důvodů. 
Něco podobného se pozoruje při dělnících; mnozí z nich nechtějí, aby jich pán věděl, že spoří, 
obávajíce se, že by to mohlo míti za následek snížení mzdy. Jeden dělník v Yorkshiru, který se 
odhodlal ukládati úspory své v spořitelnu, v jejíž ředitelské radě seděl i továrník, u něhož náš dělník 
pracoval, poslouchal vždy u dveří, zdali ho není mezi přítomnými a teprv, když se po 
několikanedělním čekání a naslouchání přesvědčil, že tomu tak není, osmělil se vstoupiti do vnitř a 
uložiti svůj vklad. 

Horníci v Bilstově spořili obyčejně pod jménem cizím a nikoliv svým. Měli k tomu ostatně 
dobrou příčinu, nebo někteří z majitelů dolů byli proti spoření velice předpojatí, obávajíce se, že by 
pro dělníky spořivé vyhrůžka „z práce propuštění“ neměla cenu, zapomínajíce však, že nejlepším 
rukojmím pořádku u těchto lidí jsou právě jich vklady v spořitelně. 

Tovární dozorce Baker praví, že veliká pošetilost stávek dělnických vysvětluje se tím, že v 
čele dělníků zřídka kdy, nebo vlastně nikdy nestojí dělník zámožnější. 

Jeden úředník obecní v Bilstoně, který neměl jinak s dělníky co dělati, uvádí následovní 
případ. Měl jsem jednoho dělníka k tomu, aby začal spořiti. Nebylo mu to sice po chuti, ale vložil 
přece nepatrnou částku do spořitelny, ač vydělával veliké sumy. Pochválil jej zato a povzbudil k 
dalším úsporám. Vklady jeho však rostly, rostly tak, že za několik roků mohl sobě již z uspořených 
peněz zakoupiti kus země a vystavěti pěkný domek. Myslím, že kdybych jej byl nenutil, byl by 
znenáhla všechno probil. Dnes se mu otevřely oči - postavení jeho je vyšší a smýšlení je úplně 
našeho. Jeho příklad bude povzbuzovat k následování. 

Z uvedeného zřejmo, že většina lépe placených dělníků snadno může peníze své ukládati. 
Vezmouli si něco do hlavy, tu dovedou opatřiti peníze. Jedno město v Lancashire darovalo 
stávkujícím dělníkům sousedního města více než 30.000 liber (300.000 zlat.). Pročby nemohli také 
pro sebe něco uložiti a sobě tak pohodlí v budoucnosti pojistiti ? Mnozí ostatně již chápají. Známe 
jednu strojnickou továrnu na venkově, kde nelze mnoho utrácet a kde následkem toho dělnictvo 
pravidelně spoří, tak že mnohý má až 2000 - 5000 zlatých v spořitelně. 
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Jistý pěkně ošacený dělník sdělil jednou řediteli spořitelny, do které právě peníze ukládal 
(měl tam již 800 zl.), jakým spůsobem se odhodlal k spoření. Byl dříve pijákem,  ale naleznuv 
náhodou na 200 zl. znějící spořitelní knížku své ženy, podivil se a rozumoval: „Možnoli tolik 
uložiti, když sobě peněz nevážím, co bychom as měli, kdybychom oba spořili !“ Zanechal pití a stal 
se řádným člověkem. „Vše to děkuji své ženě a spořitelně,“ říkával. Tak by měl každý jednati a 
nezapomínati, že člověka v stáří síly opouštějí a že je pak záhodno ponechati práci těžkou silám 
mladším. 

Účastenství, jakému se anglické pennybanky - spořitelnice to pro nejchudší třídu - těší, jest 
překvapujícím důkazem, že lze od spořivosti chudých lidí mnoho očekávati, pakliže se jim jen 
poskytne vhodné příležitosti. 

První pennybanka založena byla v Greenocku (grýnoku) as před 30 lety; účel její byl 
doplniti jaksi spořitelnu a připravovati jí poznenáhla obecenstvo v třídách nižších, v třídách, kde je 
těžko jeden šilink najednou uložiti. A hle ! v jednom roce vloženo již od 5000 stran 1580 liber ! 
Farář Quecket z londýnské východní čtvrti založil druhou takovou spořitelnu pro lid; i zde byl 
výsledek překvapující. V jediném roce vloženo 14.513 liber, ač číslo vkladatelů obmezeno jen na 
2000, následkem čehož bylo po uprázdněném místě vkladatele vždy nesmírná poptávka. Někteří 
spoří kvůli nájemnému, praví důstojný pán Quecket, druzí na šaty, jiní na děti - vůbec k 
nejrozmanitějším účelům. „Vyplácení vkladů jde mojí rukou, což mně poskytuje příležitost poptati 
se po příčinách, které je nutí peníze své vyzdvihnouti. Poukazuji je také na ústavy jiné, ana výška 
vkladu u nás se stanovami obmezena. Veliká část vkladatelů, kteří dříve sotva jeden penny uspořiti 
mohli, přinášejí nyní větší i menší stříbrňáky.“ 

Působení pana Quecketa bylo blahodárné; dělníci sobě zvykli lepším mravům, slušnějšímu 
dbáni zevnějšku a chození do kostela, čímž jich mravní, společenský a náboženský stav velice se 
povýšil. 

Veliký vliv měl na celé hnutí Charles W. Sikes (čárls sajks), pokladník banky v 
Huddersfieldě, který v zařizování spořitelen velice byl činným a hlavně o to péči měl, aby byly 
spojovány s průmyslovými školami. Zdálo se mu, že vedení mládeže k spořivosti a hospodárnosti 
má větší cenu než přecpávání útlé paměti její mnohými zbytečnostmi. Poukazoval, že spůsob, 
jakým dělnictvo nynější s penězi zachází, náleží mezi největší nedostatky našeho času. „V mnohých 
případech,“ pravil, „myslím, že čím větší mzda u dělníka, tím chudší je jeho rodina, a právě vrstvy 
tyto jsou nejnespokojenější a nejnebezpečnější. Jak mohou lidé ti míti zálibu v čistém a ušlechtilém 
vědění ?“ 

Aby nedostatek spořivosti dělnictva dokázal, uvedl pan Sikes následovní příklad: „Jeden 
znamenitý továrník v Yorkshire, jehož továrny byly vždy v neúnavném chodu, porovnal nedávno 
mzdy svých dělníků, jaké jsou nyní a jaké byly před lety. Nalezl ku své radosti, že vynálezy a 
opravy v strojnictví vedly k zvýšení mzdy dělnictva. Jeho přádelníci a tkalci vydělávají téhodně v 
průměru 27 šilinků (14 zl.). Namnoze však pracují i jejich děti a ženy v továrně, tak že příjmy 
rodiny dosahují až 1500 zl. ročně. Ale prohlídka jejich bytů velice jej zklamala; rozmnožení příjmů 
mělo bezstarostnosť v zápětí. Spořitelna a stavební společnosť je v úplném zanedbání, ač jsou 
některé výminky mezi dělníky, kteří při stejných mzdách dobře vycházejí, pohodlně bydlejí a ještě 
peníze ukládají. V Bradfordu vložil jeden továrník každému ze svých 700 dělníků jistou částku 
peněz do spořitelny v očekávání, že se stane dělníkům jaksi základem k dalším úsporám; než zmýlil 
se. Většina vybrala peníze a nespořila dále. 

Mr. Sikes navrhl, aby se v každé průmyslové škole ustavil výbor, který by týdně aspoň 
jednou vklady vybíral a vůbec o získání členů se staral. 

„Kdyby se každý ústav postaral o zřízení takého výboru, který by se o poměry žáků zajímal, 
jich stav uvažoval, k účastnění se zval a nejen přednáškami o hospodárnosti a spoléhání se na své 
síly - nejlepších to vlastností, které třídám našim přáti možno, nýbrž i o vzdělání a cvičení těchto 
vlastností péči měl: jak potěšitelné by mohly býti výsledky ! Zvyknuvše sobě přísnější mrav, 
spoléhání a důvěřování silám vlastním, hledali by mladí lidé spásu svou v pokroku a mravní 
dokonalosti, která jedině vede k pravému blahobytu.“ Tato krásně pronesená rada nepadla na skálu. 
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Jeden z jmenovaných ústavů chopil se té věci a v celém Yorkshiru byly zavedeny „pokladny ku 
cvičení se k spořivosti“ ve spojení s průmyslovými školami, které se dodělaly velikých úspěchů. 

Pennybanky - spořitelny pro lid - sestávaly z ústřední spořitelny a sedmi filiálek. Účastenství 
rostlo každým rokem. Dělníci zvyknuvše sobě vkládati do malých ústavů, ukládali později do 
obyčejných (velkých) spořitelen. 

Šest a třicet pennybanků povstalo v Glasgowě a okolí. Výbor spořitelen pro lid praví v jedné 
zprávě, že účel jejich bude dosáhnut, „učinili se přítrž každodenním lehkomyslným výdajům, které 
co zakořenělý zvyk k utrácení ve velkém vedou“ a všeobecně se žádalo za podporu těchto malých 
pokladnic, co nejlepší prostředek k rozšíření velikých. Uvádí se, že v malém městečku Farnhamě 
podobná pokladna získala více než 150 pravidelných vkladatelů tamější veliké spořitelně a to 
během jen několika let. Okolnosť, že dvě třetiny vkladů během roku se nazpět vyberou, poukazuje k 
tomu, že pennybanky slouží jen jaksi za místa prozatímního uložení peněz, dokud jich není k 
zaplacení nájemného, k pořízení šatů, nábytku atd. zapotřebí. 

Takým spůsobem lze pennybanky nazvati bursou chudých. Většina vkladů nepřesahuje 
částku 25 krejcarů a průměr všech udává velikosť jednoho vkladu na 50 krejcarů. Vkladatelé 
sestávají z chudých dělníků, jichž větší čásť před tím nikdy nespořila. Kněz Clarke v Derby, který si 
o zakládání ústavů těch veliké zásluhy dobyl, udává, že 10 % sumy do pennybanku v Derby vložené 
sestávala z drobných měděných peněz, a veliký díl ostatní z dvoj-, troj- a čtyrpennyových mincí. 

Jest tedy zřejmo, že pennybanka působí mezi chudým lidem blahodárně; bez její pomoci 
utratili by peníze ty po hospodách; proto také sládek, který byl výborem pennybanky v Putneyi, při 
závěrečném sečítání vkladů poznamenal: „Inu arciť, to znamená 30.000 pint piva, které zůstaly 
nevypity.“ 

Do jedné pennybanky v Yorkshiru ukládal své měďáky starý chudý člověk, který dostával z 
chudobince podporu, - až tam měl tolik, že si mohl koupiti kabát. Jiní spořili, aby sobě mohli 
poříditi hodiny, hudební nástroj anebo aby sobě mohli popřáti výlet po železné dráze. 

Nejčinnějšími členy pennybanků jsou mladí hoši, a to je na celé věci nepotěšitelnější; neboť 
z hochů stanou se mužové. V Huddersfieldě chodí mladíci v celých řadách z továrny přímo do 
spořitelny, dílem z ctižádosti dílem následujíce dobrého příkladu. Spoří k účelům rozličným; jeden 
aby sobě zaopatřil bedničku nástrojů, druhý spoří na hodinky, třetí na slovník nebo mluvnici. 
Jednoho večera žádal jistý hoch ze svého vkladu 1 libru 10 šilinků (15 zl.) nazpátek. Dle stanov se 
musí suma přesahující jednu libru (10 zl.) týden napřed vypovědít, a kasír byl skutečně na rozpaku, 
co má dělat. „Pane pokladníku,“ pravil hoch, „matka moje nemůže platit nájemné; já je zaplatím. 
Dokud něco mám, dám rád třebas poslední.“ V jiném případu vybral jeden mladík 20 liber (200 zl.), 
aby vyplatil bratra z povinnosti vojenské. 

Tak působí ústavy tyto blahodárně na ten i onen spůsob; nejen že umožňují, aby se každý 
dluhů vystříhal a poctivě hned všem povinnostem bez dlouhých odkladů dostál, nýbrž poskytuje i 
možnost sáhnouti k nastřádaným penězům, pakliže rodina náhle v neštěstí neb nouzi upadne. Jest to 
zajisté šťastná myšlenka, zaříditi na všech školách navštěvovaných chudými dítkami, takové 
spořitelnice; v Anglicku, kde zařízení to je uskutečněno, vloženo chudými školáky za jediný rok 
8880 liber čili téměř 90.000 zl. r. č. Vkladatelů bylo 25.637. Dokázalili tolik ubozí hošíci a děvčata, 
co as můžeme očekávati od dobře ba výborně placených dělníků ? 

Jiný účinek školních spořitelnic jest, že příklady dítek nezřídka povzbuzují rodiče ku 
vkladům. Vkladní knížka hochova, kde je vše pečlivě zaneseno, kdy a jaký peníz byl do pokladny 
vložen, jaký úrok peníze ty nesou, kdy třeba dáti výpověď kapitálu atd., zajímá velice ostatní bratry, 
sestry i rodiče. Otec si snad pomyslí, že můželi jeho synek činiti věc tak chvály hodnou, on to 
konečně také by měl zkusit. Stává se pak, že když synáček příští sobotu opět svůj desítníček do 
kasy nese, otec jeho pošle tam po něm zlatku. 

Takým spůsobem začíná často zvyk, který má svým časem blahodárný vliv na celou rodinu. 
Pozorná matka nahlédne, jaké má ukládání peněz následky, i neustane i dorůstající mladší dítky 
povzbuzovati k následování starších. Ona sama je vede za ruku do spořitelny; ženy mají vůbec v 
těch věcech větší vliv než mužští, vliv velice požehnaný. 
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Jednoho dne objevil se v spořitelně silný zavalitý dělník a s ním tři dítky, z nichž jedno nesl 
a dvě za ruku vedl. Vstoupil do kanceláře, položil na stůl tři spořitelní knížky a 10 šilinků, které se 
na tři stejné díly rozdělily a každému dítku jeden díl připsal. Vodívala je dříve matka, ale dnes 
přišel sám; „ubozí červíci,“ pravil, tiskna nejmladšího z nich k prsoum, „ztratily od té doby, co zde 
naposledy byli, matku; ale já se budu i dále starat o ně co nejlépe.“ A tak se i dělo; dítky své přivedl 
pokaždé s sebou, aby viděli, jak se peníze ukládají. 

Staré jedno přísloví anglické praví: „Komu se má dobře vésti, ten se musí dříve s ženou o 
tom poraditi;“ ale žena nemá pouze raditi, nýbrž musí sama horlivě pomáhati, máli se v rodině štěstí 
zahostiti. Ženy tvoří ono mravní ovzduší, v kterém jedině nám možno prospívati. Jest sice pravda, 
že mužové drží uzdu, ale obyčejně jsou to ženy, které jim radí, na kterou stranu zahnouti. Rousseau 
vyslovil úplnou pravdu, řka, že „mužští budou vždy tím, co z nich ženy udělají.“ 

Před nějakým časem sešel se pan Sikes ve vagóně druhé třídy s pěkně přistrojeným 
dělníkem, který jel na svátky k matce své na návštěvu. „Těším se,“ pravil, „vidímli dělníka 
mohoucího podniknouti k takovému krásnému účelu cestu tak dalekou.“ (Jel I z Scheffieldu do 
Glasgowa), - „Ano,“ pravil dělník, „těším se neméně, mohuli říci, že mně to prostředky úplně 
dovolují.“ „A spoří vás v továrně mnoho ?“ „Velmi málo,“ odvětil dělník, „sotva dva ze sta. Ti 
ostatní utratí vše v hospodách.“ „Kdy pak jste začal spořit ?“ „Nebyl jsem tenkrát větší než as 
takhle“ a při tom naznačil výšku malého hošíka. „První peníz, který jsem uspořil, nesl jsem do 
školní spořitelny a od té doby stalo se mi spoření zvykem.“ 

Nyní se vyučuje ve školách anglických hospodárnosti co zvláštnímu předmětu. Zároveň se 
počet spořitelnic školních ustavičně množí. Vliv jejich je na dospívající generaci ovšem 
neocenitelný. Podobně jest i na školách belgických o vedení dítek k spořivosti a šetřivosti 
postaráno. 

Přednášeti starším lidem o spořivosti je věc dosti choulostivá. Zvyky a spůsoby jejich jsou 
již ustáleny a zakořeněny. Mužští jsou navyklí na hospodu, ženské na módní krám. S dětmi se to má 
jinak. Jich nepotřebujeme odvykat věcem, kterým ještě nepřivykly. Ony budou po většině dělati to, 
k čemu jich navádíme; hospodaření je možno tak dobře vyučiti jako počtům. 

Každé dítko má někdy nějaký krejcar. Učitel je může přiměti, aby jej k nějakému účelu 
uložilo. V Belgii je při každé škole pokladnička, do které dítky své krejcary ukládají. 

Výsledky přednášek o hospodárnosti jsou prý velmi uspokojivé.25) Děti na školách 
gentských uspořily 180.000 zlatých, kterážto suma je ve větších spořitelnách na 3 % uložena. 
Soustava spořitelen školních přijala se po celé Francii, Itálii, Hollandsku a také v Anglicku činí 
pokroky. 

Ze všeho, co zde řečeno, jde na jevo, že k všeobecnění zvyku spořivosti nemálo prospívá, 
pakliže se vkladatelům věc co nejvíce polehčí. Vedle velikých spořitelen a záložen nechť se zřizují i 
spořitelny pro nejchudší třídy a nechť i zařízení školních spořitelen se nespouští se zřetele. Před 20 
lety vypadalo to v tom ohledu i v Anglicku ještě bledě. Více než patnáct hrabství nemělo žádnou 
spořitelnu. Vůbec se čítalo jen as 600 takových ústavů a to pro 30 mil. lidí; ale i ty byly téměř 
nepřístupny. Mnohé byly téhodně jen jednou otevřeny a to pouze na 2-3 hodiny. Dělník musel 
částku, kterou mínil uspořit, dlouhý čas při sobě nosit, a upadal tedy v pokušení ji zatím vydat. Dr. 
Guthrie praví v jedné knize, tištěné roku 1861 a jednající o školách pro chudé: „V jakém obtížném 
postavení nacházejí se naši mladší řemeslníci a dělníci ! Pokušení v podobě hospod, krčem a j. z 
každého koutu na ně číhá; velká čásť neví ani, co je to spořitelna. K rozkošnictví jej každý krok v 
ulicích, kde je jedna hospůdka na druhé, pobízí; jsouť při ruce, ve dne otevřeny, v noci osvětleny a 
to bez rozdílu na všední den a svátek. Pijáctví má vše co ráčí na blízku, kdežto šetrnost musí konat 
třeba hodinu cesty a to ještě jen v některé určité dny, kde se jí dvéře otevrou.“ 

Bylo navrhováno, aby se soustava spořitelnic rozšířila na celou zem. Již v roku 1807 učinil 
Mr. Whitbread (huitbred) v anglickém parlamentě návrh, aby pošta přijímala v celém Anglicku 
částky na penězích, které by se londýnské spořitelně zasýlaly a zde ukládaly. Návrh ten obsahoval 
též plán k zřízení pojišťovny pro dělnictvo, kde by bylo možno pojistiti se až do částky 200 liber 
(2000 zl.) a která by též poskytovala důchody až do 20 liber (200 zl.) ročně. Whitbreadův návrh 
neprošel a věc sama upadla v zapomenutí. 
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Když pak zásluhám generálního poštmistra Sira Rowlanda Hilla se podařilo učiniti z 
poštovních úřadů skutečně ústavy všeobecně užitečné, hodláno působení jejich ještě více rozšířiti a 
sice tím, že navrženo užívati poštovních poukázek nejen k rozesílání peněz, nýbrž i k spoření a 
ukládání jich na úrok. R. 1856 navrhl Mr. John Bullar (džón bölr), advokát, aby každý řádný 
poštovní úřad poukázky poštovní, rovnající se vkladním knížkám spořitelním, vydávati směl. 
Podobné návrhy činěny byly z různých stran, ale bez výsledku. Teprv když nám již známý Mr. 
Sikes z Huddersfieldu věc tu do ruky vzal, uskutečněny návrhy tyto. Návrhy nejsou bez užitku, 
pobádajíť k přemýšlení; nejlepší mezi nimi se zajisté neztratí, nýbrž stanou se konečně skutkem. 
Velká čásť vynálezů jest výsledkem návrhů. Z počátku se věc třeba nedaří, ale po mnohých 
pokusech přece se přivede k šťastnému konci. 

Tak i poštovní spořitelny. Uvedli jsme již nahoře jména osob, které zřízení jich v rozličných 
dobách navrhovaly. R. 1867 učinil Mr. Gladstone (gledstón), nahlížeje veliký a blahodárný vliv 
poštovních spořitelen, návrh na zřízení těch ústavů cestou úřední; návrh ten prošel. 

Již pan Sikes uznal, že jest celá organisace podobných ústavů v praksi vlastně již zavedena a 
sice poštovními poukázkami. Stačilo tedy poukázky ty postavit na roven spořitelním knížkám a věc 
byla hotova. Pošta přijímala peníze, které zúrokovala jako spořitelna. Nyní přijde na tři anglické 
míle jedna pošta, která je celý den otevřena - jest tedy o příležitosť k spoření co nejvíce postaráno. 
Výsledek zákona, který zavedení těchto spořitelen nařídil, byl uspokojivý. Pošt k vydávání 
spořitelních poukázek spůsobilých, bylo naznačeno ke čtyřem tisícům; jen v londýnském okrsku 
čítá se jich 460, tak že každý kout Londýna má ve vzdálenosti nejvýš několik set kroků svou 
spořitelnu. Příležitosti k spoření jest tedy hojnosť. Počet vkladatetů obnášel r. 1873 více než půl 
druhého milionu a velikosť vkladů dosáhla výšky 21 milionů liber šterlinků, v roku 1874 již přes 23 
milionů liber. Přes to se suma vkladů v ostatních (obyčejných) spořitelnách nezmenšila. 

Poštovní spořitelny mají některé výhody, které zasluhují bližší pozornosti. Rozšíření jejich 
jest, jak jsme viděli, veliké, úřední hodiny trvají od 9 hodin ráno až do 6 večer, v sobotu až do 9 
večer. Vklady se berou po šilinkách (půlzlatníkách) - jedním počínaje. Roční suma vložených peněz 
nesmí však překročovati 30 liber (300 zl). Úroková míra obnáší 2½ %.26) 

Jiná důležitá věc jest veliká jistota. Vláda ručí za vložené peníze, které jsou tedy v 
poštovních spořitelnách tak jisty jako v anglické bance. Uspořené peníze lze snadno z místa na 
místo přenášeti, an je lze vybrati u každé poštovní kasy, ať byly vloženy kdekoli. Tajemství je 
zaručeno a poštmistr nesmí jméno vkladatele vyzradit. 

Setkáváme se často v přítomném spisu s jménem pana Ch. W. Sikesa, který zaujímá důležité 
místo v rozvoji malých záložen zejména pennybanků a poštovních spořitelen. Sikes jest synem 
bankéře v Huddersfieldu. Jednou obdržel ve škole spisy a dopisy Dra. Franklína co odměnu. Kniha 
ta, kterou dychtivě pročetl, měla veliký vliv na mysl jeho a dala celému životu jeho směr praktický. 
Huddersfield je průmyslové místo s mnohočetnou třídou dělnickou; příliv a odliv v obchodním 
životě jevil se i zde dělnictvu záhubným. Jakmile se obchody poněkud zarazily, vídány celé houfy 
dělníků po ulicích prosících o pomoc a almužnu. Mladý Sikes často přemýšlel, zdali kdo z nich kdy 
rady a napomenutí Dra. Franklína četl, který odporučuje spoření a šetrnosť v dobách rozkvětu co 
prostředek k vyhnutí se bídě a nedostatku v časech úpadku. 

V r. 1833 vstoupil pan Sikes do služby huddersfieldské banky, která byla druhou v celém 
Anglicku. Jedno z prvních rozhodnutí ředitelstva bylo vydávání depositních listů znějících na 10 
lib., což mělo umožnit i dělnictvu účastnění se v ukládání úspor. Mr. Sikes, který byl u ředitele 
oblíben, slyšel z jeho úst zajímavá sdělení o hospodárnosti skotských rolníků a mimo jiné i tu 
okolnosť, že banka perthská platila až 20.000 liber úroků za deposity znějící na částky od 10 až 200 
liber. 

V roku 1837 stal se Mr. Sikes pokladníkem banky. To jej přivedlo v bližší styk s třídou 
dělnickou, jejímž potřebám odedávna se snažil porozuměti. Velká čásť této třídy ukládala peníze 
pod úrok. V průběhu let přesvědčil se Mr. Sikes nejednou, jak mnozí začavše s 10-20 librami 
rozmnožili jistinu svou až na 200-300 liber (2000-3000 zlatých). Pan Sikes přemýšlel často o tom, 
jak by se stav dělníků dal zlepšiti, kdyby přivykli šetrnosti a hospodárnosti nejen jednotlivci, jak až 
dosud se stávalo, nýbrž celá třída. 
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Právě v tom čase byl obchod a průmysl v smutném položení. Tkalci byli úplně bez práce. 
Nedostatek a nouze na všech stranách: Rozličné prostředky k ulevení zla byly navrhovány: 
socialismus, chartismus,27) svobodná tržba atd. Nejnesmyslnější theorie v množství navrhovány; 
však našlo se přece několik lidí, kteří si to tak zařídili, že budoucnosť jaksi opanovala přítomnosť, 
kteří měli zálohu v spořitelnách, pomocí jíž jim bylo snadněji zlé časy přestáti. Ačkoli byl Mr. Sikes 
o výhodách svobodné tržby přesvědčen, byl přece toho náhledu, že i prospívání národa povleče za 
sebou nedostatky, jestliže se nepodaří vzdělati massy národa v spořivosti a hospodárnosti a 
připravovati je tak na „příští dobré časy“, které řečníci ligy svobodného obchodu tak výmluvně 
předpovídají. 

Četné rozprávky s rozličnými osobnostmi, které pan Sikes pěstoval, přesvědčily jej, že ještě 
mnohý úkol čeká rozluštění, zejména otázka o šetrné hospodárnosti lidu, proti němuž všechny 
prostředky, kterýmiž vládne zákonodárství, zůstávají malomocny. 

Jeden továrník, zaměstnávající 500 tkalců, vypravoval panu Sikesovi, že dříve, když bylo 
práce hojnost a mzdy vysoké, lidé jeho, kdyby je byl i na kolenou prosil, nedali se pohnouti k 
uspoření jen jediného penny pro budoucí nejisté časy. 

Obchod se vzorkovanými látkami na vesty podroben je, jak zkušenosť učí, ode dávna 
změnám střídavě k lepšímu a horšímu, ale zkušenosť, jakkoli trpká a přísná, nepoučila nijak 
dělnictvo nepřístupné posud všem rozumným důvodům. Bylo to právě v dobu, kde pan Sikes, čta 
spisy zemřelého arcibiskupa Sumnera, zejména „Doklady o stvoření“, nalezl následující místo: 
„Jedině pravé tajemství pomáhati chudým, záleží v tom, že je učiníme spolupůsobícími na zlepšení 
jich vlastního stavu.“ 
Jednoduchá slova tato osvítila mysl Mra. Sikesa, i stala se mu klíčem a zkušební formulí, s kterou 
porovnával veškeré náhledy a theorie, s nimiž se dosud setkal. Almužny a dobrodiní, které prýští 
zajisté po většině z důvodu nejlepších, mají často záhubný vliv na obdarovaného. Vzbuzení důvěry 
v sebe sama a v sílu vlastní - nejpevnější to sloupy pravé velikosti povahy člověka - by však bylo 
mocnou pákou k ustavičnému pokroku k lepšímu v třídách pracovních. Mr. Sikes pozoroval, že 
dokud nebudou míti třídy pracovní své vlastní jmění, budou vždy podrobeny občas se dostavujícím 
zlým časům. On viděl, že by šířením spořivosti společnosť lidská sama brzo vzala na se tvářnosť 
jinou; i rozhodl se, že co bude s jeho síly, ve prospěch dobré věci této učiní. 

V roce 1850 byly spořitelny v týdnu jen několik hodin otevřeny. V Huddersfieldě, kde ročně 
přes 400.000 liber na mzdách vyplaceno bylo, nahromadila tamější spořitelna za celých 30 let sotva 
75 tisíc liber vkladů. V témž roce uveřejnil zároveň pan Sikes v „Leedském Poslu“ (Leeds Mercury) 
návrh, v kterém zařízení spořitelnic ve spojení s průmyslovými školami vřele odporučuje. 
Jednoduchými slovy, ale četnými a pádnými příklady poukázal k málo potěšitelné okolnosti, že 
mladí hoši a děvčata vyrůstají bez vší příležitosti ku zvyknutí sobě šetrnosti, která by z nich udělala 
později členy a vytrvalé vkladatele velikých spořitelen a podobných ústavů. 

Návrh ten došel všeobecného souhlasu. Výbor yorkshirských průmyslových škol dal své 
svolení k navrhovanému zřízení, a pennybanky byly zařízeny téměř při každé škole v Yorkshiru. 
Mr. Sikes sám se postavil v čelo jedné takové spořitelny v Huddersfieldě a až do dneška přijal a 
vyplatil již přes 30.000 liber. Jisto je, že se dělnictvo huddersfieldské (zajisté hlavně následkem 
zásluh a příkladu pana Sikesa) stalo mnohem šetrnějším a opatrnějším - tak že vklady v spořitelnách 
města toho zvětšily se ze 47.000 liber v r. 1850 do 330.000 liber r. 1874. 

V r. 1854 uveřejnil pan Sikes znamenitý spisek: „Dobré časy a domácí krb“, o němž jsme se 
již zmínili. Výsledek, jehož dosáhl, přiměl ho k důkladnějšímu ještě studiu spořitelen vůbec, ana jej 
okolnosť, že posavadní ústavy toho druhu potřebám zemi nikterak nevyhovovaly, nemile 
překvapila. K tomu cíli hledal příležitosť k smluvení se s Sirem Cornwalem Lewisem (lujisem), 
tehdejším finančním ministrem anglickým, kterému pozorování svá předložil. Ministr jej požádal, 
aby vyslovil své náhledy v spisu a v několika měsících objevila se brožura věnovaná Siru Cornwalu 
Lewisovi s titulem „Reforma spořitelen“. Mr. Sikes žádal, aby vláda ručila za vklady v spořitelnách, 
což bylo však zavrženo. 

Mr. Sikes přivedl nyní otázku o poštovních spořitelnách na přetřes. Mrzelo jej, že parlament 
neuznal za dobré usnésti se na nějakých opravách v spořitelnách. Zdálo se, že čas, v kterém se 
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stanou spořitelny pravými bankami lidu, jest dosti daleko. Ale temná táto doba předcházela jíž 
svítání. Sikes se již rozloučil se svými plány na zlepšení posavadních spořitelen, ana mu najednou 
napadla myšlenka, zdali ty se nedalo užiti poštovních poukázek k zařízení spořitelen pro lid. 

Plán svůj sdělil panu Bainsovi, poslanci za město Leeds (lids), který věc tu předložil siru 
Rowlandu Hillovi, jenž návrh ten schválil a „pokud se týče pošty provedení schopným“ uznal; 
chopil se toho konečně i Mr. Gladstone, který návrh na zřízení poštovních spořitelnic v sněmovně 
prorazil. 

Slyšme několik vlastních slov pana Sikesa, který v společnosti pro národní hospodářství 
předpovídal poštovním spořitelnám výsledek co nejlepší: „Staneli se plán ten skutkem, bude míti 
znamenité výsledky. Kdekoliv bude nějaká podobná spořitelna otevřena, probudí se všude do jisté 
míry důvěra ve vlastní síly a nejeden začne ušlechtilejší dráhu života. Každý pak pozná, jakým 
nemilosrdným nepřítelem dělnictva je marnotratnosť a jak věrnými přátely jsou spořivosť a 
rozvážnosť. Kdo se toho přidržuje, bude moci kupovati za podmínek nejlepších - za hotové; 
kterýkoli dům možno najmouti za malou činži, platíli se řádné, a při tom jej ještě obohatiti 
pohodlím a komfortem, že bude každému milo jej obývat. Z takovýchto domků vycházejí lidé 
pravého rázu - milujíť pilnosť, spořivosť a domácnosť. Následujíce dobrých příkladů ukládali by 
jistý díl příjmů stranou. Mnohou tuhou zimu a mnohý čas bylo by lze předržeti, kdyby zde byly 
úspory, ku kterým by možno bylo se utéci. Kdyby návrh můj byl přijat, doufám, že by nikdo 
nemusel v celém Anglicku více než hodinu cesty choditi, aby se setkal se spořitelnou; myslím, že 
návrh ten bude velice nápomocen k přivyknutí dělnictva spůsobům šetrnosti a hospodárnosti, 
vlastností to, které jednotlivce odměňují a při tom nemálo k jistotě státu přispívají.“ 

Dělnické třídy však doposud nehrubě si všímaly poštovních spořitelen. Vizme na příklad 
Birmigham, kde jsou řemeslníci nejlépe placeni. V seznamu poštovních spořitelen vidíme, že 
řemeslníci přicházejí teprv po služebných, po svobodných a vdaných ženských a po neplnoletých. 
Tvoří vůbec pouze desátý díl všech vkladatelů; možno arci míti za to, že ukládají peníze jiným 
spůsobem. 

Pohledněme ještě na ouhrnečné zprávy poštovních spořitelen celého Anglicka a Skotska. 
Mezi 10.000 vkladateli nalézáme opět služebné a sluhy nejčetněji, pak provdané a svobodné ženské, 
dále osoby „bez zaměstnání“ nebo „bez udaného zaměstnání“, napotom dle pořadu řemeslníky, 
nádenníky, neplnoleté, obchodníky, vojáky, obchodní pomocníky, modistky a švadleny, osoby 
stavů učených a úředníky. Na spořitelny musíme ovšem pohlížeti co na ústavy mladé a málo 
zakotvené; myslíme, že přejde nejméně jedno pokolení, než ponesou ovoce. 

Obyvatelé Prestonu v posledních letech v spořivosti nemálo vynikli, zvlášť po ukončení 
poslední veliké stávky dělníků. Mimo Huddersfield jest sotva města spořivějšího a hospodárnějšího. 
Před 50 lety ukládala v Prestoně jen jedna osoba z padesáti peníze pod úrok. O třicet let později již 
jedna z jedenácti a v předešlém roce dokonce jedna z pěti. V roce 1834 vložilo 5942 vkladatelů 
165.000 liber do spořitelny, v r. 1874 od 14.792 vkladatelů (obyvatelstva je v Prestoně 85.428) 
472.000 liber. Je možno nalézti města, které by dalo uspokojivější výsledky theorie a praxe 
národního blahobytu v posledních dvacíti letech ? 
 
 

23) Továrny na bavlny, které byly založeny na tak zvaném kooperačním systému, jsou zařízeny na myšlence, že 
akcionáři a dělníci mají býti jednou a tou osobou; o společný zisk se dělí pak dohromady. Myšlenka ta se vsak nezdařila 
a továrny ty jsou nyní pouze akciovými společnostmi s obmezeným ručením. Dělníci - akcionáři zavedli sami opět 
dřívější spůsob mzdy a čistý zisk rozdělují dle poměru vkladu. 

24) Musíme zde výslovně podotknouti, že vojsko anglické, které sestává jen z dobrovolníků, je velmi dobře 
placeno, vyozbrojeno a ošetřováno. Prostý voják pěchoty má denně jeden šilink gáže a jeden penny „na pivo“.  P. p. 

25) Ze spisku v Gentu vydaného, který o tom předmětu se rozpisuje, vyjímáme: Ve školách pro dítky bohatších 
tříd se také spoří, ale pod rouškou dobročinnosti. Děvčata kupují za své peníze bavlnu, plátno a podobné látky, z 
kterých šijí košile, šátky, zástěrky a j. Věcmi těmito podělují dítky v školách pro třídu chudší (v kterých se neplatí žádné 
školné). Podělování to se děje slavnostně; neznáme nic dojímavějšího. Takým spůsobem učí se dítky bohatších tříd 
dobročinnosti, dítky chudých lidí spořivosti. 

26) V zemích, kde je veliký a vyvinutý průmysl a obchod, jsou peníze laciné, to jest úroková míra nízká. Tak v 
Anglii a Francii v mezích 1½ - 3½ %. - V zemích chudých a finančně neustálených, neb docela rozervaných jsou peníze 
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dražší a následkem toho i míra úroková. Tak v Rusku, Rakousku, Turecku a Itálií pohybuje se v mezích od 4 do 7 % a 
více.  P. p. 

27) Chartismus jest vyznání politické strany dělnické v Anglii, nazvané tak podle návrhu na rozšíření ústavního 
práva pro lid, tak zvané „people's charter“, podané v r. 1838 angl. parlamentu. Chartismus žádá: všeobecné právo 
hlasovací, balotáži (tajné hlasování), diety poslancům, stejné volicí okresy a t. d. Chartismus náleží nyní již historii, ana 
většina těchto žádostí během času došla uskutečnění. Poslední shromáždění chartistů bylo v r. 1858. 
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Kapitola devátá. 
 
 
 
 

Maličkosti. 
 
 

Spokojenost a pohodlí v domácnosti skládá se z velikého počtu věcí nepatrných. V 
těch četných, malých pozornostech a starostech dcery, ženy, přátel - záleží nezřídka celý klid 
a štěstí rodiny.  

 
Hanna More. 

 
 

Věz, kdy máš spořit, kdy máš dáti a kdy co koupit - víc netřeba znáti. 
Kdo pohrdá věcmi nepatrnými, ztratí i malé z malého. 

 
Šalomoun. 

 
 

Zanedbání nepatrných věcí jest úskalím, o které veliká většina lidstva narazila a ztroskotala. 
Život lidský sestává z celé řady maličkostí - věcí poměrně zcela nepatrných, a předce závisí štěstí a 
výsledek člověka na spůsobu, jakým s věcmi těmi se zachází. Karakter člověka poznává se z věcí na 
pohled malicherných, štěstí člověka v obchodech závisí na tom, jakou pozornosť věnuje nepatrným 
věcem. Pohodlí a klid domácího krbu je výsledkem maličkostí, dbáli se o ně stejně jako o věci 
důležité. Dobrou vládu lze zřídit týmže spůsobem - řádným dbaním věcí nepatrných. 

Bohatství, veliké vědění a znamenité zkušenosti - vše to je výsledkem malých drobtů, 
pečlivě nahromaděných. Kdo se ničemu nenaučili a kdo nic neuspořili, chybili se s úlohou života, 
poněvadž zanedbávali i malých věcí. Nechť se domýšlejí, že se jim ve světě činily překážky; v 
pravdě činili je oni sami sobě. Dlouhý čas se věřilo v „štěstí“, ale víra ta podobně jiným jižjiž 
vymizuje. Náhled, že práce je matkou štěstí, stává se vždy všeobecnějším, jinak řečeno: štěstí naše 
závisí na naší pilnosti, dělnosti a pozornosti i k věcem nepatrným. Vy nedbalí, leniví mladíci, 
nemyslete, že se stanete kdy šťastnými - neb výsledek pilnosti neužívá, kdo si jej pojistiti nehledí. 

Ne štěstí, nýbrž práce vede k zámožnosti. Štěstí, praví jeden americký spisovatel, čeká, až se 
mu něco nahodí; práce však nečeká, nýbrž sama bystrým okem vyhledává, co se jí hodí. Štěstí leží v 
posteli a myslí si, kdyby tak přišel poštovní sluha a přinesl zprávu o velikém dědictví. Práce vstává 
již v šest hodin a pracuje pérem neb kladivem na své budoucnosti. Štěstí vyje, práce si hvízdá. Štěstí 
se spoléhá na náhodu, práce na vlastní povahu. Štěstí se snižuje, klesá až k shovívavosti k vlastním 
chybám. Práce postupuje v před a směřuje k neodvislosti. 

V každé domácnosti jsou mnohé nepatrné věci, ku kterým je nutno obraceti pozornosť v 
zájmu zdraví a štěstí našeho. Čistota záleží v pozornosti k věcem na pohled nepatrným: zametání 
podlahy, oprašování stolu, vymývání nádob; ale výsledek všeho jest spokojené a příjemné okolí - 
stav to k rozvinutí a utužení lidského karakteru velice prospěšný. Čistota vzduchu v domě zdá se 
býti snad malicherností, neb my jej nevidíme a většina o něm ani nic neví. A přece budeme, pakliže 
se řádné větrání zanedbává, velice toho pykati. Nějaká skvrna, trochu smetí sem tam, zavřené okno, 
zabedněné dvéře - maličkosti, ale často visí zdraví na těchto okolnostech. Veškerá pravidla 
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domácnosti sestávají vlastně jen z přihlížení k maličkostem - maličkostem však, které k velkému 
cíli směřují. 

Jehlice v šatech jest zajisté věcí pranepatrnou, ale spůsob, jakým se do šatů zapíná, může 
sloužit za příspěvek k posouzeni povahy. Mladík jeden ohlížel se po nějaké nevěstě a navštívil za 
tou příčinou rodinu, kde bylo několik dcer. Děvče, které se mu nejvíce líbilo, vstoupilo jednoho dne 
do pokoje, v němž seděl, s nedbale zašpendlenými šaty a rozházenými vlasy: nepřišel více. Řeknete 
snad, že ženich ten nestál ani za špendlík; ale on byl chytrým a stal se později skutečně dobrým 
manželem. On soudil o mužských i ženských dle malicherností - a měl pravdu. 

Kupec jeden hledal novinami pomocníka; přihlásilo se jich mnoho. Pozvav je do krámu dal 
každému z nich co úlohu zavinouti do papírku za krejcar soli. Ten, který to dovedl nejlépe, obdržel 
místo. Kupec soudil z maličkosti té na jich schopnosť vůbec. 

Zanedbání maličkostí stalo se již často zkázou velikým jměním a podnikům. Loď, která 
vezla poklady kupcovy, ztroskotala se, poněvadž jí dovoleno vydati se na moře s nepatrnou na 
pohled štěrbinou na dně. 

Z nedostatku jednoho hřebíku ztratil kůň adjutantův podkovu, z nedostatku podkovy zhynul 
kůň, z nedostatku koně zhynul i jezdec, neb nepřítel jej zajal a zastřelil, a poněvadž vojsko 
pohřešovalo jeho vedení, ztracena bitva a to vše pro to, že nepatrný hřebík nebyl řádně v podkově 
upevněn. 

„Ono to půjde,“ je obyčejnou omluvou těch, kteří malých věcí zanedbávají. Fráze ta zkazila 
již mnohý karakter, zničila mnohé jmění, ponořila mnohou loď a pohřbila tisíce nadějných lidstvu 
prospěšných projektů. Výmluva ta překáží konání dobra. Je to nezdar, porážka. Nikoliv to, „co 
půjde“, nýbrž co je vůbec nejlepší, má býti cílem naším. Přijměte jen zásadu „ono to půjde“ a 
vydáte se v šanc nepříteli - stanete na straně neschopnosti a porážky - a váš život stane se 
beznadějným. 

M. Say, francouzský hospodář národní, vypravuje následující příklad zanedbání maličkostí. 
V jednom dvoře byl kurník, u něhož se dvéře z nedostatku závory ustavičně otvíraly. Několik 
krejcarů a několik minut času by to bylo spravilo, a věc by byla v pořádku. Poněvadž byly dvéře 
často otevřeny, ztrácela se čas od času nějaká slepice z drůbeže. Jednoho dne uteklo i podsvinče, za 
kterým se celá rodina, zahradník, kuchařka a děvečka rozběhla. Zahradník je uviděl nejprve, a 
chtěje si nadběhnouti, skočil přes příkop a vyvrtl si nohu, následkem čehož ležel čtrnáct dní v 
posteli. Vrátivší se služka nalezla, že je prádlo, které byla pověsila k sušení nad krb, propálené, a 
děvečka, která v spěchu zapomněla přivázati krávu, spatřila ji proháněti se po stáji, při čemž zlomila 
hříběti, které se tam náhodou též nalézalo, nohu. Propálené prádlo a ztracený čas u zahradníka stálo 
50 zl., hříbě dvakrát tolik - tak že nájemce dvora v několika minutách ztratil velkou sumu jedině z té 
příčiny, že scházela malá závorka, která by byla stála několik krejcarů. 

S podobnými příklady setkáváme se v životě všude. Kde se malých věcí nedbá, tam je zkáza 
přede dveřmi. „Jen z pilné ruky naděje kvitne.“ Starostlivý muž i pečlivá žena hledí si malých i 
velikých věcí stejně. Jsou skutečně na pohled mnohé nepatrné věci a přece jest důležito si jich 
hleděti jako věcí velkých. 

Vezměme za příklad nejmenší minci - penny.28) Jaký užitek má ten nepatrný měďák - jeden 
penny ? Co za něj možno koupiti ? K jakému užitku může vůbec býti ? - Je to poloviční cena 
sklenice piva. Cena dvou škatulek sirek. Dobrý co almužna. A přece jak mnoho lidského štěstí 
závisí na tom, jak se s pennym nakládá. Mnohý pracuje těžce, aby lepší mzdu dosáhl, ale pakliže se 
mu těžce nabytý výdělek lehce z ruky vytrousí - v pivnici neb kdekoli jinde - přesvědčí se brzy, že 
celý tento život není ničím jiným než dlouhou řadou nesnází a zbytečných starostí. Pakliže však 
svoje měďáky drží pohromady, týhodně nějakou částku do spořitelny neb pojišťovny na život 
ukládaje, ostatní svojí ženě k řádnému použití odevzdá, aby za to řádnou potravu a pohodlné 
živobytí vůbec zaopatřila, uhlídá brzy, že pozornosť jeho k maličkostem nalezne nemalé odměny; 
prostředky jeho se budou rozmnožovat, spokojenosť zahostí se u něho a starosť o budoucnosť se 
poměrně značně umenší. Všecky úspory skládají se z maličkostí. Mnoho zrnek dohromady tvoří 
korec - mnoho trojníků zlatý. Uspořený krejcar jest semenem k uspořenému zlatému.    Uspořené 
zlaté pak tvoří spokojenosť, dostatek, bohatství, neodvislosť. Anglické jedno přísloví praví, že 
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darovaný penny nikdy nemá tu cenu co vydělaný; co na tom, že vydělaný penny je černý. Kovář a 
jeho penny jsou vždy černí; ale kovářem vydělaný penny je počestně vydělaný. 

Kdo nedovede své penny a libry dobře opatřit, bude muset často zavadit „nosem o mlýnský 
kámen“. V kterýkoli den jej může překvapiti chudoba. Opatrná spořivosť působí jako kouzlo; 
začneli se jednou provádět, stane se zvykem. Ona nám pojišťuje uspokojení, sílu, jistotu. Peníze 
uložené v spořitelně poskytují nám naději, že nám v nemoci nebude scházet pohodlí a v stáří klid a 
pokoj. Člověk spořící staví sobě přístřeší proti nedostatku a bouři, kdežto člověk, který nespoří, 
nemá nic, co by jej od bídy chránilo. 

Muž bude snad nakloněn ukládati peníze pro případ nemoci a k jiným účelům; ale bez 
souhlasu a pomoci své ženy nebude moci ničehož poříditi. Moudrá, skromná a spořivá žena jest 
čestnou korunou muže. Ona mu bude napomáhati při všech dobrých úmyslech, ona povzbudí v něm 
lepší vlastnosti a předsevzetí, ona mu bude příkladem svým vštěpovati zásady, símě to nejvyšších a 
nejužitečnějších ctností. 

Důstojný pan P. Owen v Bilstoně - dobrý to přítel a rádce dělnictva - vypravovával historku 
o jednom nešetrném dělníku, kterýž však, veden jsa příkladem své ženy, posavadního spůsobu 
života úplně se vzdal. Dělník ten byl tiskařem kartounu v Manchestru a v den svatby zavázal se 
platiti ženě na dvě půlpinty bílého piva (alu, čti élu); byl to jaksi její podíl. Dal se těžko přemluviti k 
tomu závazku, neboť, ač byl sám piják, přál si velice, aby aspoň jeho žena byla střízlivá. Oba 
pracovali pilně, ale muže nebylo možná po práci jinde nalézti než v hospodě. 

Žena měla svou pintu denně, muž snad tři neb čtyry a více, a jeden nepletl se v záležitosti 
druhého, leda že někdy žena přiměla nějakým chytrým nápadem muže, aby přišel o hodinu nebo 
dvě dříve domů anebo někdy i docela zůstal doma. 

Byli již celý rok svými; tu o výroční den svatby zahleděl se muž ve svou milou, hezkou 
ženušku a pravil, jakoby si dělal výčitky: „Mary, posud jsme nezasvětili den našeho sňatku; bůh ví, 
že kdybych měl penny v kapse, uspořádali bychom si vycházku k tvé matce.“ 

„Šel by jsi tedy, Johne ?“ pravila polo v smíchu, polo slzíc radostí, že jej opět tak 
přívětivého vidí, jako dříve - za starých časů. „Chcešli jíti, Johne, nestarej se, já mohu platit.“ 

„Ty můžeš platit !“ pravil na polo nedůvěřivě a uštěpačně John. „Což jsi vyhrála - mluv !“ 
„Nikoliv,“ odpověděla mu žena, „ale já mám svou pintu piva.“ 
„Co že máš ?“ 
„Pintu piva.“ 
John ji posud nerozuměl, až konečně dobrá žínka jeho sundala starou punčochu, schovanou 

pod cihlou nad krbem a odpočítala svou denní pintu piva v podobě 365ti třípenců t. j. 42 zl. 24 
krejcarů na ruku, řkouc: „Mějž si též svůj svátek, Johne.“ 

John byl zaražen, zastyděl se, činil si předhůzky a stál jako učarován, nechtěje na peníze ani 
sáhnouti. „Ty jsi se ani netknula své pinty piva ? Dobrá, také já ji ode dneška více nechci,“ pravil. A 
dostál slovu. Den svůj strávili u matky a kapitál ženy stal se počátkem malých úspor, které vedly k 
vlastní dílně, k továrně, skladům, statku, kočárům a koním a - mohu to vyzradit ? - i k hodnosti 
liverpoolského měšťanosty. 

Příklad třeba sebe nepatrnějšího dělníka, jehož pravidelný a řádný spůsob života ukazuje, co 
pilnosť, střízlivosť, mužná důstojnosť a vítězství nad pokušeními smyslů může k povznesení sebe 
chudší domácnosti dokázati - příklad takový prospěje dělnictvu více nežli nejvýmluvnější 
spisovatel, který kdy k lidu psal; kdyby bylo všude několik takových občanů, byl by vliv jejich v 
životě brzy zjevným. Vzorný spůsob života je více pláten než tisíc krásných řečí. Neb příklad 
takový mluví mnohem zřetelnějším jazykem než pouhá slova. Jest to poučení skutky, rozumem a 
prací. 

Spůsob, jakým kdo žije, je nejlepším svědectvím jeho mravného a společenského stavu. 
Porovnejme dvě osoby, které týmž řemeslem se živí, stejně peněz vydělají a přece vzhledem ke 
skutečným poměrům veliký rozdíl ukazují. Jeden z nich pohlíží na svět co člověk svobodný, druhý 
co otrok. Jeden obývá pěkný domek, druhý roztrhanou chalupu. Na jednom je vždy pěkný kabát, na 
druhém hadry. Děti jednoho jsou dobře ustrojeny a chodí do školy, druhého jsou otrhány a běhají za 
školu. Jeden z nich má veškeré obyčejné pohodlí v domě, a snad i pěknou malou knihovničku, 
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druhý žije nepohodlně, bez vyšších starostí a požitků a bez knih. A přec mají oba stejnou mzdu. 
Odkud ten rozdíl mezi nimi ? 

Rozdíl ten záleží v následujícím. Jeden z nich je člověkem probudilým, rozumným, druhý 
opak toho. Jeden se uskrovňuje k vůli ženě, rodině, domácnosti; druhý si nic neodepře, nýbrž 
poddává se vládě špatných zvyků. Jeden je střízlivým a ochotným ku všemu, co může zaopatřit 
rodině pohodlí a učinit domácnosť příjemnou; druhý nedbá své domácnosti a rodiny, nýbrž 
promarňuje velkou čásť své mzdy po hospodách. Jeden zří přímo před se, druhý klopí oči pod sebe. 
Jeden hledá radosť v požitcích vyšších, druhý v rozkoších nízkých. Jeden miluje knihy, které 
povzbuzují a povznášejí jeho mysl, druhý miluje pitky, které jej snižují a znemravňují. Jeden spoří, 
druhý rozhazuje. 

„Poslouchej, příteli,“ pravil jeden dělník k druhému, když se spolu z práce vraceli, „nechtěl 
bys mi sděliti, čím to je, že můžeš vystačiti s výdělkem, jak můžeš rodinu nejen dobře živiti a šatiti, 
nýbrž i ještě peníze do pennybanky ukládati; kdežto já, který beru neméně mzdy, sotva že se nouze 
uchráním ?“ 

„Nuž, to ti mohu sděliti; v ěc záleží v tom - že dávám dobrý pozor na své „drobné“. 
„Jak, to je vše Ransome ?“ 
„Ano všecko, všecičko. Ani padesátý nezná tohle tajemství. Ku příkladu ty, Jacku (džek, 

Jan) - taky ne.“ 
„Co že, já ? Zkus, zdali to dokážeš.“ 
„Nuže, an jsem ti sdělil svoje tajemství, chci ti sdělit vše, co o tom myslím. Nesmíš však 

brát ve zlé, buduli otevřeným a přímým. Tak hned zprvku: za pivo nevydám ani vindry.“ 
„Ani vindry ? To snad zůstáváš dlužen, nebo se přiživuješ u svých sousedů ?“ 
„Nic to ! Piju vodu, která je zadarmo. Po pití následuje kočičina, jak se praví. Bolení hlavy a 

třesení rukou si uspořím a - peníze k tomu. Pití vody mne uchrání před nemocí, od dluhů a ženu 
mou, myslím, od předčasného ovdovění. A nech si to říci, brachu, dělá to řádný rozdíl v našich 
výdajích. Půl koruny za týden nejméně, a to je do roka 7 liber (70 zl.). Za těch sedm liber mohu já 
sebe a své děti ošatiti, kdežto tobě vyhlížejí lokte u rukávů a tvoje děti běhají bosy.“ 

„Jdi, jdi - přeháníš ! Tolik přece nevypiju, jak mně předhazuješ. Já sice tu a tam dopřeju si 
nějakou tu půlpintu, ale půl koruny týdně - co ti napadá.“ 

„Nu dobře; mnoholis to vypil poslední sobotu večer; přiznej se upřímně !“ 
„Tak s sečkej; pil jsem pintu s Jonesem, pintu s Davisem, který se právě chystal odejeti do 

Austrálie; pak jsem šel do spolku.“ 
„Mnoholis tam vypil, příteli ?“ 
„Jak to mohu vědět ! Zapomněl jsem to už. Ostatně je to všecko hlouposť a nesmysl, Bille.“ 
„Tak ty již ani nevíš, co jsi utratil ? Rád ti věřím. Ale to je právě ten spůsob, jakým se 

nejsnadněji peníze vykutálejí.“ 
„A to je celé tvoje tajemství ?“ 
„Celé; dej si dobrý pozor na své drobné, to je vše. Protože spořím, proto mám, kdežto ty 

nemáš ničeho. Jednoduchá věc, co ?“ 
„Jednoduchá - pravda;  ale nic na tom není.“ 
„Zdá se mi, že přece, neb tebe samého to pohnulo k otázce, v čem to vězí, že já s rodinou 

jsme pohodlně živi, kdežto ty téměř s nouzí zápasíš. Peníze jsou neodvislostí a dobývají se tím, že 
se klade trojník ke trojníku. Ostatně musím pro svou rodinu v potu tváři pracovati - ty rovněž - tak 
že bych na to nemohl nikdy pomysliti, abych nějaký ten měďák, místo abych jej do spořitelny k 
jiným uložil, v pivě propil. Je to něco pro časy, kde to kulhá, a pro pošmourné dny. To je to, Jacku, 
a to ještě k tomu, že se mohu kojit útěchou, nemuseti nikdy žebrat nebo klepat na vrata chudobince, 
ať se stane cokoliv. Tím, že spořím, cítím se svobodným. Kdo vězí vždy v dluzích a je vždy bez 
peněz - je sotva více než otrok.“ 

“Ale kdybychom měli naše práva, nenakládalo by se s chudými tak zle, jako se nyní děje.“ 
„Dobře, Jacku, kdybyste dostali zítra vaše práva, myslíš, že by ti pomohla k penězům, 

které's byl marně vydal - pomohla by tvá práva dětem k punčochám, košilím a botkám, když jsi 
zatím peníze, za které jsi je mohl koupiti, propil ? Dovedla by tvoje práva děti tvé umýti, díry v 
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šatech zašiti ? Ne, ne příteli ! Také já si přeju, aby se nám dostala naše práva, ale práva jsou něco 
jiného než zvyky - a zvyky, dobré zvyky potřebujeme ! Pomocí jich můžeme se státi lidmi 
neodvislými hned, pakliže se jen dovedeme rozhodnouti. Dobrou noc, Jacku, a rozpomeň se na mé 
tajemství - držet drobné pohromadě, bankovky se postarají samy o sebe.“ 

„Dobrou noc !“ pravil Jack a obrátil se okolo rohu do svého bídného a nečistého domku v 
Mains Court. Mohl bych čtenáře uvésti v jeho domácnosť - ač o nějaké domácnosti nemůže býti ani 
řeči. Bylo tu plno smetí a nečistoty, nepořádku a umazaných dětí, mezi nimiž nějaká zanedbaná 
žena běhala sem a tam. Ransomův domek však vypadal zcela jinak, čistý, úhledný a hezký, podlaha 
bílým pískem posypána, žena, ač měla plné ruce práce, pořádně a čistě ustrojena a muž její mohl si 
po práci v kruhu svých dětí právem spokojeně a vesele pohověti. 

To bylo tajemství Ransomovo o „drobných“, a bylo v pravdě výborné. Ale úplnou pravdu 
ještě neřekl. Nemohlť se odvážiti říci svému méně šťastnému soudruhu do očí, že kořen všeho 
domácího štěstí jest žena; a Ransomova žena byla takovou, jakou si jen mohl přáti. Nemůže býti 
spořivosti, hospodárnosti a spokojenosti tam, kde si jí žena nehledí. A o ženě dělníkově platí to více 
než o kterékoli jiné; neb ona je paní, služkou a chůvou zároveň. Neníli spořivou, jest to tak jako 
když vodu do řešeta lije. Doveděli se uskromnit, učiní muže svého šťastným a stane se nezřídka 
zakladatelkou jeho samostatnosti a zbohatnutí. 

Mnohý bude sotva očekávat, že se dá denně uspořeným pennym (4krejcarem) mnoho dosíci. 
A přece lze snadno dokázati, jak mnoho uspořený denně penny přispívá k zajištění neodvislosti a k 
uchránění rodiny své před nejistou budoucností. 

Vezměme rozvrh a tabulky nějaké pojišťovací společnosti do ruky, vydané pro třídy, které 
mohou jeden penny denně pohřešiti - tedy pro každou téměř rodinu dělnickou. Nepotřebujeme 
nikterak některou z těch společností jménem uvésti, any všechny dle stejných zásad účinkují, a 
sazby jejich se mnoho nerozcházejí; přihlédněme poněkud blíže k tabulkám těchto pojišťoven a 
uvidíme, co se dá uspořeným denně pennym dokázati: 

1. Za jeden penny denně možno komukoli - ženě neb muži, pakliže jen stáří nepřesahuje 26 
let - týdenní podporu desíti šilinků (5 zl.) v případu nemoci pojistiti. 

2. Za jeden penny denně (placení trvá až do 60 roků) může sobě 31-letý muž neb žena 
pojistiti částku 50 liber (500 zl.) splatnou po smrti pozůstalým; suma ta se vyplatí, ať zemře 
pojištěný kdykoli, třeba již v příštím téhodni po složení prvního svého vkladu. 

3. Za jeden penny denně může si 15letý hoch neb děvče sumu 100 liber (1000 zl.) po smrti 
pozůstalým splatnou, zajistiti. Platit musí po celý život denně jeden penny, ale suma hořejší se 
vyplatí, třeba zemřel již v krátkém čase po zapsání. 

4. Za jeden penny denně může si mladý 20letý muž neb 20letá žena zajistiti roční důchod 26 
liber (260 zl.) čili pět zlatých téhodně na léta, která po svém 65. roku ještě na živu zůstane. 

5. Za jeden penny denně, placený ode dne narození nějakého dítěte, může mu otec pojistiti 
sumu 20 liber (200 zl.), výplatnou po dosažení 14. roku. 

6. Za jeden penny denně placený od narození až do 21. roku může se pojistiti suma 45 liber 
(450 zl.), suma to, která může mladíku sloužiti k založení obchodu a domácnosti. 

7. Za jeden penny denně - může sobě mladík 24letý zajistiti sumu 100 liber (1000 zl.) 
výplatnou při dosažení 60. roku, s právem k vyzdvihnutí čtyř pětin splacené již částky před 
ukončením oné lhůty. Veškeré vklady se vrátí, zemřeli pojištěnec před dosažením 60. roku. 

 
To vše zmůže penny - čtyrkrejcar - denně. Kdoby to byl řekl ? Je to však skutečná pravda, 

jak dokáže pohled do tabulek našich nejlepších pojišťujících společností. Vložme tedy denně svůj 
čtyrkrejcar do spořitelny a on se bude množit pomalu. I v spořitelně je užitečným, což teprv v 
pojišťovně. Denně placený čtyrkrejcar má u 31letého ženatého muže cenu šesti set zlatých, pakliže 
by se stalo, že by jej překvapila smrt. Tato ohromná moc nepatrného měďáku pochodí z toho, že 
veliký počet osob skládá své úspory k účelu vzájemné podpory. 

Pojištění rodiny pro případ smrti je v každém ohledu velice chvály hodný, nezištný čin - 
zvláště u dělníka. Je to skutek mravní i náboženské ceny. Jest to zjištění budoucnosti a neodvislosti 
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vlastní rodiny v případu odchodu živitele na věčnost. Takové uložení peněz je nejlepší známkou 
praktického smyslu a rozšafné starostlivosti každého řádného člověka. 

Zemřelý Josef Baxendale (Baxndél) byl vytrvalým přítelem pracujících lidí, kteří mu 
navzájem konali práci povždy s příchylností. Byl to muž zdravého rozumu, a mohli bychom nazvati 
jej Franklínem obchodního světa; vždy pln moudrých přísloví a činného účastenství k bližnímu, 
napomínal své služebnictvo ustavičně, aby položili něco stranou pro horší časy a pro stará léta; své 
staré věrné služebníky, kteří nebyli více k službě schopni, dával na odpočinek. Na stěnách svých 
skladišť dal napsati moudré průpovědi, aby byly všem vždy na očích. „Nikdy nezoufej.“ - „Nic bez 
práce.“ - „Kdo promarní svůj výdělek, kráčí vstříc žebrácké mošně.“ - „Utracený čas nikdy se 
nenavrátí.“ - „Zvykněte si práci, střídmosť a hospodárnosť.“ Průpovědi tyto byly velikými písmeny 
tištěny, aby si jich každý kolem jdoucí mohl povšimnouti, mezi nimiž se snad mnohý nalezl, který 
byl schopen, smysl jich pojmouti a jimi se říditi. 

Při jiných příležitostech rozděloval pan Baxendale mezi své dělnictvo delší tištěná pravidla 
života anebo je pověsil do svých skladů a kanceláří. Vyslovil se i nejednou, že by rád viděl, aby 
tištěné tyto lístky byly všude před očima, kdekoli se kdo z jeho lidí zdržuje, tak ku př. na pultech 
úředníků, na stolech při obědě atd. Bylo v nich vždy plno moudrých rad. Sdělujeme zde jednu, která 
jedná o důležitosti správného dodržení času: 

„Systém jest základem obchodu; ale cena jeho je pochybná bez patřičného dodržení času; 
vlastnosť ta je nutnou, poněvadž závisí na ní veškeré naše pohodlí. Kdo ji nešetří, zanedbává svých 
povinností. Jiná přednosť správnosti jest poklid duševní, který nám pojišťuje. Nepořádný člověk má 
vždy naspěch; nemá nikdy času zastavit se u nás, poněvadž musí běžet někam jinam, a přijdeli tam, 
vidí, že přišel pozdě anebo musí opět honem běžet, aby zmeškané dohonil. Správnosť dodává 
karaktéru váhy. Slíbilli mě tento člověk něco, tedy vím, že bude slib držet. A i to nás k správnosti 
přidržuje, neb jedna vlastnosť rodí druhou. Sluhové a děti budou správní, pakliže správní jsou jich 
páni a rodiče. Sliby jsou vlastně dluhy. Dluhuji někomu správnosť dodržení slova a nemám nikterak 
práva připravovati někoho o čas jen pro to, že sám sebe o něj připravuji.“ 

Mnozí se budou nyní tázati: „Kdo byl Baxendale ?“ Veřejnosť zná méně jména jeho, 
skrývalť se vlastně za firmou Pickford & Co., jménem to v Anglicku i na kontinentu známým. 
Baxendale byl synem lékaře v Lancasteru. Pečlivě vychován, věnoval se obchodu v bavlně a stal se 
zástupcem jedné firmy v Londýně. Poněvadž se tehdy bavlnářskému obchodu zle vedlo, hodlal se 
zaměstnání svého vzdáti a chopiti se něčeho jiného. V tom čase právě začal Mr. Pickford svůj 
obchod komisionářský, a poněvadž se mu z počátku nedostávalo peněz, přijal pana Baxendale za 
tichého společníka, který mu kapitály opatřil. Když však tento viděl, že obchod následkem 
nedostatečného vedení nečinil pokroky, rozhodl se vstoupiti co činný společník a bráti podíl v řízení 
obchodu. 

Vrhl se nyní s celou silou na zvelebování firmy Pickford & Co. Zařídil agentury a rozšířil je 
po celém království. Na silnicích zřídil „létací“ povozy (podobné našim rychlovlakům) a volně 
jedoucí povozy, podobné nynějším nákladním vlakům. Užíval též výhodně kanálů, na nichž zřídil 
rychlolodě sprostředkující dopravu mezi hlavními městy. Ostatně byly silnice tehdy v tak špatném 
stavu, že nebylo někdy úplně možno zboží rozvážeti. 

Řízení takového znamenitého a rozsáhlého obchodu vyžadovalo mnoho kapitálu, energie a 
znamenitého umění spravovacího. Koně k vozbě potřebné rozmnožil z padesáti - tolik jich bylo za 
Pickforda - na tisíc; byloť jich mnoho zapotřebí zejména v místech relaisních (výměnných) a v 
místech zastávky mezi Londýnem a Manchestrem, dotyčně Exeterem a Edinburgem. Rovněž byla 
zařízena loděnice, v které byly stavěny  všecky  lodě na účet pana Baxendale. 

Dopravní obchod vyžadoval přísný dozor. Jen muž rozhodného ducha a neúnavné energie 
mohl vše zastati. Pan Baxendale měl k tomu účelu loďku, na které střelhbitě jezdil kanálem, 
dohlížeje, zdali jsou všichni na svém místě, zdali pracují pilně, a zdali je vůbec pro vše dobře 
postaráno. Činil to ve dne i v noci. Jindy jel opět po silnicích ve svém zvláštním kočáře, při čemž 
nešetřil peněz, jednaloli se o rychlé zaopatření čerstvých koní, aby nemusel meškati času a mohl 
dohoniti ještě povozy, které pak podrobil důkladné revisi. Při tom hleděl hlavně na to, aby žádný z 
jeho lidí nebyl opilým, aby měl každý svou ručnici v pořádku - jízda byla tehdy velmi nejistou, 
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nebezpečí přepadnutí veliké - aby jeho agenti své věci řádně prováděli a vůbec vše v nejlepším 
pořádku se nalézalo. 

Mimo stíhání svých povozů na cestách hlavních, jezdil též čas od času po cestách vedlejších, 
znalť téměř každou cestu v zemi, a nadešel sobě takto opět povozy vracející se z cesty - tak že 
nikdo z jeho vozků nevěděl, zdali jej mají před sebou nebo za sebou. Tím spůsobem stala se 
všeobecná bdělosť pravidlem a podniknutí samo přišlo v zaslouženou pověsť znamenitě řízeného 
obchodu; však také dosáhl dopravovací obchod Pickforda a společníka takové rozsáhlosti, jaké 
nikdy před tím nebylo. Avšak sotva byla celá organisace dokonána, začaly železné dráhy a s nimi 
zhoubný jich vliv na posavadní spůsob dopravy. Vidím jen škodu v těchto železných dráhách, pravil 
vévoda of Bridgewater. Než čas železnic již přišel a vliv jejich nebylo možno více zadržeti. 

První železné dráhy sloužily k rozvážení uhlí od šachet do přístavů, odkud bylo opět 
dováženo do Londýna. Na to jich upotřebeno k dopravování zboží z jednoho města do druhého, 
především mezi Liverpoolem a Manchestrem, kde byl obchod nejčilejší. 

Kdyby byl pan Baxendale novému tomuto prostředku dopravnímu vzdoroval, byl by 
bezpochyby za nedlouho vypuzen ze svých silnic. Ale on viděl jasně konečný triumf železnic a šel 
místo proti novému tomu proudu s ním. Především přijal na sebe dopravu zboží liverpoolsko-
manchesterské dráhy, čímž společnosť sprostil nemalé starosti. Později, když byla železnice z 
Waringtonu do Birmighamu a odtud do Londýna projektována, podal Mr. Baxendale zprávu 
anglickému parlamentu o množství nákladního zboží, jaké se as zde očekávati může. A když byly 
dráhy dohotoveny, přenesl dopravu zboží ze silnice na železnici. Tak se stal velikým dopravčím 
železných drah, sbíral ve všech velkých a malých místech, jichž se dráhy dotýkaly, zboží a 
odevzdával k další dopravě. 

Zároveň se však stal majetníkem velikého počtu akcií. Jiho-východní dráha volila jej za 
předsedu. Společně se Sirem Williamem Cubittem zamýšleli stavěti dráhu tu až do Doveru; 
poněvadž však správa přístavů doverských zamezila z příčin sobeckých úmysl jejich, zakoupil 
rhedu folkenstonskou a učinil ji p řístavem společnosti. Brzy na to podnikl pomocí anglického 
kapitálu stavbu železnice boulognesko-amienské ve Francii - čímž se docílilo konečně důležité a 
direktní spojení Paříže s Londýnem. 

Namáhavé práce tyto ve spojení se všemi ostatními, které obchod vyžadoval, podryly 
poněkud jeho zdraví, za kteroužto příčinou se odebral do ciziny. 

Za jeho nepřítomnosti utvořila se v Liverpoolu strana, která jej zamýšlela s místa 
předsednického svrhnout a jiného na toto místo usadit; však místo to stalo se mu již samému 
břemenem a ačkoliv musel podlehnouti intrikám, byl přece rád, že se ho zbavil. 

Zatím mohli již synové jeho mu v obchodu vydatnou pomoc prokazovati, ačkoliv sám nikdy 
nepřestal s velikou pozorností sledovati vše, co se okolo něho dalo. V konání dobrých skutků byl 
neunaven; byl vždy pln dobrých rad a napomenutí, které všem v závodě zaměstnaným pomocníkům 
kontoristům a j. ze své rozsáhlé zkušenosti uděloval. 

Zakončujeme krátkou zprávu o něm následujícím výňatkem z „létacích kázání“ (Run-and-
Read Sermons), které dílem mezi svoje úřednictvo rozdával, dílem na zdě svých závodů přilepovati 
dal. Titul našeho výňatku zní: „Dobré zásady a rady.“ 

„Starý jeden služebník našeho závodu vypravoval nedávno, že nastoupil dráhu v službách 
Pickforda a Co. za nepatrný plat, že však šetrností a pilností dosáhl řádného postavení. Zásadou 
jeho bylo nevydávati nikdy více než devět penců z jednoho šilinku (1 šil. = 12 penců). Ačkoli se to 
nezdá býti mnoho, přece není zbytečno připomenouti, že se tím spůsobem z dvacíti šilinků pět, z 
čtyřicíti liber 10 liber ušetří. Dejme tomu, že nějaký mladík by chtěl příkladu toho následovati. 
Pakliže prvních dvacet liber sežene a každý následovní rok deset liber přidá, bude míti již v šesti 
letech sumu 100 liber (1000 zl.) uspořenou. Kdo opomine spořiti v mladých letech, bude sotva v 
starších letech moci to učiniti.“ 

Podniknutí, při kterém jsme zaměstnáni, jest od těch, kteří svůj plat po třicet let přijímali, 
anižby byli něco na udaný spůsob zahospodařili, takřka podvedeno, an by mohl každý pomocí 
těchto ušetřených peněz v obchodu zajímati mnohem výnosnější a v společnosti vůbec mnohem 
vyšší postavení. 
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Blahobyt náš závisí hlavně na pilnosti a skromnosti naší. Ne veliké nadání, nýbrž ustavičné 
vynakládání všech sil a talentů na věc, kterou jsme za svou přijali, máme potřebí. Není ani jednoho 
mezi námi, který by se nemohl vyšvihnouti k velmi pěknému postavení. Bůh pomáhá těm, kteří si 
sami pomáhají. Kdo si hledí více zábav než obchodu, nebude brzy více míti obchodu, kterého by si 
mohl hleděti. 

Stěžuji sobě často na věci, které jsou vlastně dosti malicherné, ale pakli že se často opakují, 
budou nám na záhubu. Nechť jen každý záležitosti svého úřadu ve vykázané působnosti koná, 
neukládaje nikdy to, co může dnes vykonati, na zítřek. 

Pakliže je někdy na spěch, přidejme času, abychom vlastní věc darmo nezamotali a nestali 
se snad příčinou nepořádku jiných. Často se stává, že nedbalosť některých přivádí do rozpaku a 
nepořádku jiné, kteří jsou jinak velmi správní ve svých povinnostech. Skrývání a zastírání chyb 
jiných jest chybou velice rozšířenou, působící veliké škody a ztráty často chybujícímu samému - 
vždy však tomu, který chybu zúmyslně zakrýti se snaží. 

Nedávno přihodilé nepořádky nutí mne, abych na věc tu obrátil vaši pozornosť. Věc ta jest 
důležitá v každém ohledu a sice jak ve vašem veřejném, tak i v soukromém životě. Nic nekrášlí 
muže více než pravdomluvnosť, nic jej nesnižuje více než lež. Rozpomeňte se při tom, že mnozí 
lhou, aniž by slov upotřebili a že všechno úsilí, jeviti se jinakými než jsme, je lží. 

Proto je každý, který věc interesům závodu se příčící neudá, sám spoluvinníkem a nad to 
ještě lhářem, an věc pokárání hodnou umlčuje. Nesprávnosť je lží. Stává se zřídka, že můžeme 
důležitou službu někomu prokázati, ale k malým užitečným službám máme vždy příležitosti dosti. 
Použijte tedy každé příležitosti pomoci jeden druhému. Tím sloužíte zároveň svému pánu a 
udržujete mezi sebou srdečného a kolegiálního ducha. 

Dobrý křesťan musí býti dobrým sluhou. Ať vás potká v životě osud jakýkoliv, 
nezapomínejte nikdy, že „počátek moudrosti jest bázeň Boží.“ Mluvte a jednejte otevřeně a ve 
všech okolnostech neohroženě. To vás uchrání od mnohého zmatku a práce vaše bude vždy rychle 
ubývati. 
 

28) Čtyrkrejcar. 
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Kapitola desátá. 
 
 
 
 

Podnikatelé a dělníci. 
 
 

Pot práce uschl by, ba zmizel na vždy bez cíle vytknutého. 
 

Shakespeare. 
 
 

Opatrnosť uchrání, co pilnosť vyzíská. Kdo v obchodech jest sice pilným ale 
neopatrným, zahazuje jednou rukou, co druhá nasbírá. 

 
Colton. 

 
 

„Získání majetku a kapitálu leží již v moci dělnictva lépe placeného a zákonodárství 
nezbývá než několik dalších polehčení poskytnouti a poslední překážky odstraniti. Úspory 
jsou nyní v takové míře možné, že jest pouze střízlivosti a trochu zdravého rozumu potřebí a 
každý z nás se stane ještě před uplynulou polovičkou svého života úplně samostatným.“ 

 
W. Greg. 

 
 

Podnikatelé a továrníci mohou mnoho k rozmnožení hospodárnosti, spořivosti a střízlivosti 
učiniti. Ačkoli dělník obyčejně o přízeň nedbá, přece souhlasí v tom, aby se mu pomohlo. Viděli 
jsme již, že jednotlivci mohou dokázati mnoho; mohouť sobě přivyknouti šetrnosti a ukládati díl 
svých výdělků pro časy, kde ho bude potřebí. Ale k tomu potřebují povzbuzení, potřebují 
účastenství, pomoci. 

Kdyby každý, kdo dělníky zaměstnává, onen ohromný vliv, jaký skutečně má, pochopil, 
ukazoval by zajisté dělníkům více příchylnosti a důvěry - věcí to, které tak málo stojí a tak mnoho 
prospěti mohou. Neznám příkladu, že by továrník, který bral živého účastenství ve společenském 
pokroku svých dělníků, nebyl odměněn býval větší úctou, příchylností a horlivostí jejich. 

Továrník může ku př. učiniti snadno zařízení, že se nevyplácí mzda v sobotu, nýbrž v jiný 
den, kde jim lze snadněji a laciněji potravin nakoupiti; arciť mohou dělníci, kteří mají něco 
uspořeno, nakoupiti kdy chtějí. Odstraniti by se mohlo i vyplácení mzdy v hospodách a kantinách, 
okolnosť, která je spořivosti dělníka velice na závadu. 

Ale podnikatelé a továrníci mohou ještě více činiti. Mohouť dělnictvo své vydatně 
podporovati a sice hlavně vypěstováním hospodářských vlastností mezi nimi, zejména zakládáním 
spořitelen pro odrostlé a spořitelnic (pennybanků) pro chlapce a dívky, zaváděním spolků k 
vzájemné pomoci, spolků stavebních, spolků k zaopatřování laciných potravin, laciného šatstva a 
podobně jinak. Oni jim mohou, aniž by se snad dotíravě míchali v jejich záležitosti, mnohou radou 
a zkušeností nápomocni býti, zvláště vzhledem k tomu, jakým způsobem nejlépe mohou mzdy své 
použíti. Mnozí velcí továrníci podporou toho způsobu veliké dobrodiní dělníkům svým prokázali, 
čímž sobě zajisté nejen účastenství ale i úcty dělnictva získali. 
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Bohužel však musíme uznati, že lze mezi dělníkem a pánem obyčejně příliš málo sympatie 
nalézti. Nedostatek důvěry jedněch k druhým vidíme ve všech vrstvách - v chudších, pracovních v 
středních i vyšších třídách. Mezi všemi zeje dosti hluboká propast sociální, kterouž posud nebylo 
lze překročiti. „Kdyby se mne někdo otázal,“ pravil soudce Talford, na nějž v okamžiku tom 
chladná ruka smrti sáhala, „který je největší nedostatek v anglické společnosti, odvětil bych, že je to 
nedostatek vzájemné příchylnosti.“ Jest to veliká pravda, ale málo uznaná posud. Jest to stará 
zásada, na které celé křesťanství je založeno, zásada lásky k bližnímu - jednoduché slovo, ale 
obsahující v sobě evangelium, jež celý svět přerodilo. Kde jsou však lidé roztříštěni a v kasty 
vzájemně se nenávidející roztříděni, tam nelze arci úctu a vážnost jedněch k druhým očekávati, tím 
méně pak obapolnou náklonnosť a sympatii. 

Dobročinnosť samojediná nedostatek ten nenapraví. Dary v penězích, pokrývkách, uhlí a 
podobných věcech - schází-li hlubší účastenství, nepomáhají mnoho. Dobročinnosť většího dílu 
pánů a dam z Dobrého Srdce začíná i končí s penězi. Láska k bližnímu schází. Chudí nepovažují se 
co členové veliké rodiny lidské - a přece bije u všech srdce jedním, lidským tlukotem. 

Vzájemný poměr pánů i sluhů je obyčejně chladný. „Každý pro sebe,“ zní heslo. „Ať se topí 
kdokoli, jen když já plavu.“ V jednom hostinci vzbudili cizince, poněvadž hořelo na konci ulice. 
„Co mne vytrhujete ? Nechte mne spát, dokud nebude hořet sousední dům,“ pravil host mrzutě. 
Jeden továrník pravil k svým lidem: „Pokoušíte se ze mne vynutit vše co můžete; a já opět vynutím 
z vás co mohu.“ Ale tak to býti nemá. Člověk, který má trochu soucitu k svým bližním, neměl by 
dopustit, aby myšlenky takové opanovaly jeho mysl. On má se dívat na věci vždy se strany 
příznivé. „Předpokládati vždy nejhorší,“ pravil Lord Bollingbroke, „je známkou sprostého smýšlení 
a nízké duše.“ 

Na druhé straně považuje pracující třída interesy své za zcela rozdílné od interesů pánů. 
Přeje sobě dostati co nejvíce za svou práci; přeje sobě, aby byla práce drahou, veliké mzdy 
pojišťující. To vede k ochlazení vzájemného přátelského poměru, k přátelství založenému na 
penězích, k srážkám, stávkám. Obě třídy jsou odhodlány „vybojovati svou věc“ za pomocí stejně 
smýšlejících, z čehož pocházejí ony celému průmyslu tak škodlivé stávky, jako v Prestonu, 
Londýně a Southwalesu. 

Hlavní cíl obou je zisk, sprostá žádosť po penězích, která však má často ohromnou ztrátu v 
zápětí. Všeobecné podezření jedněch k druhým povstává a rozežírá celou společnosť. Proti tomu 
jest jen jediný lék a ten sestává v tom, že naplníme srdce své křesťanským účastenstvím a účinnější 
dobrou vůlí. Jen tak lze dech společnosti zjemnit a očistit. Almužna chudým - nic to: nesvedeli nás 
dobrota srdce a pocit skutečného bratrství blíže dohromady, nezvítězíme nikdy nad oním zlem a 
onou kletbou, na kterou výborný Talford tak trpce žaloval. 

Mnozí tvrdí, že nedostatek vzájemné lásky hlavně za následek soutěže počítati sluší. Soutěž 
je „nelidská“, „ješitná“, „škodlivá“ a „zničující“ atd. Praví se nám, že uvaluje na lid bídu a chudobu. 
Vyčítá se jí od jedněch, že snižuje mzdy, a od druhých, že je zvyšuje. Soutěž má široký hřbet a 
snese snadno každou tíži. 

A přece se dá ve prospěch soutěže právě tolik uvésti co proti ní. Připouštíme, že je soutěž 
bojem. Celý život jest bojem. Dělníkovi znamená soutěž (konkurence) boj ve prospěch zvýšené 
mzdy, majitelům závodu boj o dosažení nejlepšího užitku, spisovatelům, kazatelům a politikům o 
slávu, světovou pověsť anebo i o úřad. Soutěž má jako vše lidské dílo svou zlou stránku. Jestliže 
jednotlivec více dosáhne než druhý, jestliže jisté třídy dále přijdou než jiné, pak to neznačí snad 
zhoršení stavů těch, které zůstaly pozadu, nýbrž pokrok k lepšímu u jedněch a setrvání na starém 
stanovisku u druhých. 

Zrušte konkurenci a zastavíte tím každý pokrok. Výsledek toho bude jednotvárnosť a 
stagnace. Důvod k snažení vyrovnati se druhým odpadne a utvoří se jediná kasta plna rozličných 
nedostatků. Zastavte soutěž a zastavíte tím každou vůli jednotlivce, vyvíjení se sil v jednotlivcích i 
celé společnosti. 

Kde panuje soutěž, tam se musí lenoch namáhati a nechceli se mu toho, zůstává zpátky. 
Nechceli pracovat, nechť také nejí. Pohodlný příteli, ty nesmíš se ohlížeti na mne a očekávati, že 
budu pracovat nejen za sebe nýbrž i za tebe. Pracuj sám na své úloze, spoř sám, neočekávaje od 
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jiných, že budou se o tebe starati, abys nepřišel do chudobince. Výživy jest dosti pro každého na 
světě, ale musíme se všichni přičiniti. 

Výsledek pochází z bojů a vítězství nad překážkami; kdyby nebylo překážek, nebylo by také 
výsledku. Kdyby nebylo něčeho, po čem mnozí zároveň baží, nedosáhli bychom také ničeho. Jest 
tedy dobře, že se musí lidé namáhati. V tomto přinucení k činnosti nalézáme hlavně pramen 
lidského pokroku, pokroku jednotlivce i celku. Ono vedlo k nejslavnějším vynálezům našeho věku. 
Ono popuzovalo lodníka, obchodníka, továrníka, strojníka a dělníka ku předu. Působilo ve všech 
odborech průmyslové činnosti co zřídlo síly. Ono rozevřelo prameny blahobytu v naší vlasti i v 
cizině - prameny, které v hmotě i v duchu původ svůj mají. Ono jest nevyhnutelné k povzbuzení a 
zrůstu duševních sil jednotlivce; ono je hluboko v člověku zakořenělé a pobízí jej ustavičně k 
snažení po lepším a vyšším, než dosáhl. 

Samo sebou se rozumí, že je člověk něčím více než pouhým zápasníkem o přednosť proti 
druhým. To je jenom jedna z hlavních známek jeho karakteru a to nikoli největší a nejušlechtilejší. 
Jsouť mu přístupny i city, sympatie a snahy, které jej k společné práci s jinými a k vzájemné 
pomoci vybízejí. Vedle pěstování a šetření své volné individuality může a má býti nakloněn k práci 
společné ve prospěch obecný. Lidé se mohou spojiti, aby plodů společné píle dosáhli a užívali. Ale 
proto se přece bude vedle toho žádosť po závodění s jinými mocně projevovati; příležitostí k tomu 
bude zajisté hojnosť, a my nepochybujeme, že přesvědčení o prospěšném vlivu konkurence nalezne 
konečně vrch. 

Jeden z výsledků pilnosti a spořivosti je nastřádání kapitálu. Kapitál značí zapření sebe 
sama, hospodárnosť a podnikavosť - které mu předcházely. Nejlepší střadatelé kapitálu vycházeli 
povždy z třídy dělnické; jsou to dělníci, kteří pokročili nad jiné a kteří nyní svým bývalým 
soudruhům sami práci poskytují. Lidé tito - kteří pro to, že přestali pracovati rukou, nepřestali býti 
dělníky - dlužno počítati k největším dobrodincům, ani tvoří bez odporu hlavní pramen blahobytu 
národů. Bez jich kapitálu, nabytého přičinlivostí a spořivostí mnohých pokolení, byl by stav dělníka 
velmi nejistým. 

Není dělníka, který by neměl užitek z peněz továrníka. Jestliže v řemesle necvičený 
nádenník zahodí svůj rýč, zahazuje tím kapitál, který má as 60 krejcarů ceny. Pakliže ale obratný 
řemeslník neb zručný tovární dělník dílnu opouští, nechává tím státi ladem kapitál od 1000 až do 
2000 zlatých. 

Podotknouti sluší, že se řádný dělník nevydává nikdy nebezpečí ohledně svého kapitálu, z 
kterého dostává povždy svůj úrok - mzdu. Přebytek úroku kapitálu připadá továrníku za řízení celku 
a za risiko, s kterým je každý tovární obchod spojen. A v časech zlých je risiko to veliké a přechází 
v ztráty, jak je každému zajisté známo. 

Ztráty dělníka v špatných časech jsou poměrné malé, jemu nezůstává po časech nějaký 
zastaralý stroj na krku, on se nemusí strachovati, zdali jeho výrobky naleznou odbytu, nemusí se 
obávati ztrát z kolísání; ceny suroviny atd. To jsou výhody, na které se obyčejně nemyslí. Arciť i on 
trpí tím, jdouli obchody špatně, ale za to béře v časech dobrých vysoké, daleko nad průměr sáhající 
mzdy a může tedy spořit. 

Mr. Carlyle podává nám podivné líčení anglického továrníka. „Plugson ze St. Dolly 
Undershot mluví co pravý vydírač ke svým lidem: „Šlechetní přádelníci - tak jsme vydělali 
dohromady 100.000 liber, s kterými si založím svůj stánek a svůj vinohrad. Těch sto tisíc patří mně 
a tři shilinky šest penců denně patří Vám. S bohem, šlechetní přádelníci ! Pijte na mé zdraví za ten 
groš, který jsem vám každému k vašemu výdělku přidal.“ 

Tento obraz vydíračného továrníka je výkvět geniální fantasie. Mnozí čtenáři budou se snad 
domnívat, že takových vydřiduchů skutečně je na světě. Ovšem mohou býti továrníci, kteří jsou 
taškáři; nepoctivé fabrikanty, rovněž jako nepoctivé spisovatele, hostinské a řemeslníky nacházíme 
tu a tam. Dlužno však za to míti, že ve všech třídách je poctivosť pravidlem, nepoctivosť výminkou. 
Na každý spůsob bude lépe, pakliže se poučíme o tom ze skutečnosti, nežli z fantasie. 

Uveďme napřed jednu firmu a nebo raději řadu firem South Lancashirských. Míníme 
přádelnu na bavlnu pánů Ashworth v Egertoně a New Eagley. Firmy ty existují již přes 70 let a 
zaměstnávají vždy vzrůstající počet dělníků při velikých mzdách. Dělníci vydělávají zde od 17 sh. 
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až do 2 liber téhodně (8,50 zl. - 20 zl.). Tkáčky vydělávají 21 sh. (11 zl.) téhodně. Rodiny s dětmi 
vydělají ročně 1500 až 2000 zlatých. 

Vizme tedy zásluhy Ashworthů o dělnictvo svých továren. Školy byly první z prospěšných 
zařízení továrníků. V r. 1825, když se továrny znamenitě rozšiřovaly, zařízeny byly řádné denní, 
večerní a opakovací školy. Se vzrůstem továrny vzrůstaly i příležitosti k nabytí rozličných 
vědomostí; následovala knihovna, čítárna, modlitebna. Také o místo ku hrám bylo pečováno. 

Ozývali se však zhusta hlasové, že by se horlivosť a štědrosť pánů Ashworthů mohla jim 
jednoho dne špatně vyplatiti a je snad docela v škodu uvésti. Skutečnosť dala jen jednou hlasům 
těm za pravdu. Jeden nadaný mladík, který vstoupil do školy tovární z jednoho chudobince v 
sousedství, objevil zde takové schopnosti a pokroky, že se v krátce stal vůdcem dělníků. V roce 
1830 - rok velikých striků - postavil se v čelo stávky, která se však nezdařila, an se podařilo 
továrníkům získati dělníků jiných; poslední okolnosť vyvolala bouři a veliké výtržnosti, což se 
připisovalo na vrub vlivu onoho odchovance tovární školy. 

Vzdor tomu pokračovali továrníci na vytknuté dráze dále. Vystavěli výtržníky rozbořenou 
školu znova a hleděli působnosť vyučování co nejvíce zvýšiti; nahlíželi, že nelze nijak lépe 
opakování podobných, z nerozmyslu a nevědomosti povstalých událostí odstraniti, než pečlivým 
vychováváním. 

Že věc ta šla poměrně snadně, dokazovali mezi jiným staří tkalci, kteří dříve na svém stavu 
samostatně pracovali; železné stroje tkací byly však mnohem složitější a spletenější; netrvalo to 
dlouho a obeznámili se tkalci se všemi podrobnostmi těchto nových stavů a můžeme směle tvrdit, 
že podrobné obírání s novými vynálezy probudilo v nich větší inteligenci a dalo jim vůbec ráz 
pokročilejšího vzdělání. 

Poněvadž továrny v New Eagley se nacházely v dlouhém údolí, jehož pozemky patřily 
vesměs k závodu, zakázali továrníci otevření jakékoli hospůdky a krčmy, tak že veškeré tovární 
dělnictvo v střízlivosti a pořádnosti nemálo vynikalo. Opilci zde nevydrželi; továrna je nevyhnala, 
nýbrž dělníci sami. Buď se oddali spořádaným zvykům celého místa anebo museli táhnout do 
města, kde se dá nepořádný život spíše ukryti. Mnozí rodičové vychvalují život v New Eagley co 
výborný, an se nemusejí obávat zhoubného vlivu krčem, hospod a tančíren. 

Továrníci postarali se i o vystavění domků pro dělníky. Domky tyto jsou z kamene, o 
jednom poschodí. Některé mají nahoře dvě, jiné tři ložnice. V přízemí je světnice, pokoj a kuchyně. 
Celek je ohrazen kamennou hradbou. Majitel platí obecní a chudobinské daně a nájemné obnáší 
mezi 2 šil. 4 den. až 4 šil. 3 den. (1 zl. 16 kr. - 2 zl. 12 kr.) za týden. 

Pravidelnosť zaměstnání, dále výplata v pátek vecer, přispívá nemálo k zvýšení příchylnosti 
dělníků k osadě. Potomci mnohých prvních osadníků bydlejí ještě na svém starém místě; vzájemné 
poměry všech jsou velice přátelské, jak toho časté sňatky mezi nimi dokazují. Za celý čas nebylo 
slyšet o krádeži. Dělníci prospívali a továrníci s nimi. Mnozí z nich mají slušné úspory v 
spořitelnách a v jiných ústavech; mnozí ukládají peníze v jiných podnicích a stavbě domků. 

A což se nikdo z nich nedopracoval vyššího postavení ? Ano. Ti, kteří vynikali pilností, 
obratností, nadáním a talentem organisačním, stali se mistry a dílo-vedoucími. „Třicet takových 
napočítal pan Ashworth okamžitě, z kterých se deset stalo samostatnými továrníky. Jest mnoho 
továrníků, praví pan Ashworth, kteří si dali všemožnou práci zlepšiti hmotný a duševní stav 
dělníků, o kterých nikdo nebude pochybovati, že úmysl byl úplně nezištný a pouze myšlenkou lásky 
k bližnímu vedený.“ 

Továrníci toho druhu neshrábli jako Plugson v St. Dolly Undershot peníze a neutekli 
dělníkům přidavše jim groš na pivo. Oni zde zůstanou po mnohá pokolení. Nejlepší a 
nejšlechetnější z nich - Asbworth-ovci v Thurntonu, Strutt-ovci v Derby, Marshall-ovci v Leeds, 
Akroyd-ovci v Halifax, Braokovci v Huddersfieldu a mnoho jiných - vedli po několik generací 
vládu ve svých továrnách. Struttovci byli společníky Arkwrighta (vynálezce prádelnického stroje), 
který byl možno říci původcem nynějšího anglického továrnictví. V pravdě, teprv od toho času, co 
vzal Arkwright patent na svůj přádelnický stroj a Watt na svůj parní stroj, stala se Anglie zemí 
továrnickou. 
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Kde by bylo Anglicko dnes, kdyby bylo postrádalo dělnosti, podnikavosti a zdravého 
rozhledu svých fabrikantů ? Byloby mohlo hospodářství polní samotno uživiti ustavičně se 
zmáhající obyvatelstvo ? Není to pravdě podobno, že bychom měli plno žebráků v zemi - že 
bychom nebyli jisti svým majetkem před pleněním a svou ústavou před podvratem jako ve Francii, 
kdyby se nebyly právě v ten čas staly nálezy, které daly veškerému pracovnímu lidu zaměstnání ? 
Parní stroj se stal tehdy skutečně pojišťovací zavírkou Anglicka; v tehdejších časech válečných 
vymohl on Britanii pevnou půdu na pevnině evropské; bez něho a bez rozličných jiných odvětví 
průmyslu, byla by klesla Anglie na moc čtvrtého nebo pátého stupně. 

Pravda, velcí továrníci staly se bohatými. Měli však snad při své pilnosti, činnosti a 
vytrvalosti zůstati chudými ? Lidé jako Ashworth, Strutt, Marsh a jiní nepracují pouze k vůli 
bohatství, ačkoli ono samo sebou k nim přitéká. Oni se nestali velikými, protože byli bohati, nýbrž 
stali se bohatými, protože byli velcí. Hromaděni bohatství je spíše výsledkem veliké pilnosti nežli 
ohromných výdělků: Adam Smith praví: Zřídka se stává, že veliké jmění získáno bývá 
pravidelným, spořádaným a všeobecně známým spůsobem průmyslu, ono je obyčejně ovocem 
dlouhého, skromného a pracovitého života a pozorného přihlížení k obchodu. 

Ale není vždy tak. Tak na příklad pokročil Mr. Lister v Bradfordě29) po vynalezení svého 
stroje na česání vlny - vlastně zdokonalení vynálezů jiných k úplnému stroji spůsobu 
nejdokonalejšího - k vynálezu stroje na zpracování odpadků hedvábných (tehdy co nepotřebné 
zahazovaných), který je zpředl v nejkrásnější hedvábí, jež pak sloužilo k utkání nejlepšího sametu. 
Pokus ten zdál se dříve téměř úplně nemožným. Mr. Lister se byl vlastně již uchýlil do soukromí, an 
mu jeho starší vynález velikého jmění získal, a on své stáří pohodlně a tiše ztráviti hodlal. Ale jeho 
neunavený duch vynalézavosti pudil jej ku předu - především však k zdokonalení nového stroje na 
hedvábí. Jak se sám v jedné, nedávno odbývané schůzce v Bradfordě vyjadřuje, „může každý 
posoudit, jak usilovnou práci vyžadovalo přemáhání nesmírných obtíží, z okolnosti, že po dvacet let 
každého dne o půl šesté vstával a hned denní práci začal; skutečně sotva bylo toho času pilnějšího 
člověka v Anglii.“ 

Pozoruhodné jest i to, že vyhodil ohromné jmění dříve, než se mohl poněkud přesvědčiti, že 
se mu celá věc podaří. Přivedl se téměř na pokraj záhuby; neboť byl vydal více než 360.000 liber 
(3,600.000 zl.), než mohl vydělati svým strojem jenom penny. Skutečně, než začal opět vésti knihy, 
viděl se nucena odepsati sumu ¼ milionu liber (půltřetího mil. zl.) co úplně ztracenou. Od té doby 
stal se však jeho patent na výrobu hedvábí jedním z nejvýnosnějších našich časů. 

V parku, který Mr. Lister obyvatelstvu Bradfordu věnoval, byl nedávno zřízen z příspěvků 
veřejných pomník. Odhalení jeho bylo předsevzato panem W. E. Torsterem, který při zakončení své 
řeči pravil: „Pochybuji přes vše, čeho jsme dnes byli svědky, zdali jsme sem přišli k tomu cíli, 
abychom vzdali panu Listerovi poctu nebo sobě samým. Přišli jsme vzdáti čest všem vlastnostem, 
které učinily z Anglicka to, čím dnes skutečně je praktickou, velikou, šťastnou a mocnou zemi. 
Neúnavná píle, kterou pan Lister vyniká, praktický rozhled, odhodlanosť k provedení každé 
myšlenky uznané jednou za života schopnou, pevné předsevzetí vzdorovati každé naskytující se 
obtíži a neustupovati před žádnou překážkou - tyto praktické vlastnosti učinily Anglicko tím, čím je 
dnes. Co však zvláště ctíme, jest statečnosť, kterou oslavenec náš dal na jevo, sebevědomí, které mu 
již co dělníku pravilo: Zde je něco, co možno provésti; neodpočinu si, dokud nenaleznu spůsob, 
který tu věc rozluštím - neb kde je ten člověk, který mně můj úmysl může překazit ? S touto 
zásadou bojoval dlouhý boj, a my, jenž nyní celý postup jeho zápasení v mysli sledujeme, 
odhalujeme zároveň pomník muži, který v boji dobyl vítězství, a doufáme, že naši synové, synové 
chudých i bohatých, budou přicházet sem a obdivovat se pomníku nejen proto, že nám ukazuje 
postavu a tvář člověka bohatého a štěstím obsypaného, nýbrž proto, poněvadž ukazuje postavu a 
tvář člověka, který vytrvalostí, bystrostí ducha, pilností a statečností nad jiné vynikal - který nedbal 
žádného namáhání, aby se přesvědčil dříve o pravdivosti podmínek, zásad úlohy, již mu bylo 
rozluštiti - a jehož srdce nikdy nezoufalo, jehož vůle nikdy nezmalátněla a neochabla v předsevzetí 
vykonati podmínky tyto.“ 

Velicí lidé znají rozumně šetřit a rozumně vydávat. Montesquieu (montkije) praví o 
Alexandrovi: „On nalezl první podmínky svého štěstí a své moci v své geniálnosti, druhé v své 
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skromnosti a hospodárnosti, třetí ve své ohromné štědrosti, kde šlo o dosažení velikých cílů. Pro 
sebe upotřebil jen málo, ale pro veřejné blaho měl vždy štědrou svou ruku otevřenou. Praví se též o 
prvním Napoleonu, že byl tak hospodářským jako Karel Veliký, poněvadž byl tak velikým jako 
Karel. Napoleon nebyl nikterak marnotratníkem - leda ve věcech vojenských - ale penězi pro věci a 
podniky národní nikdy neskrbil. V takových případech se hospodárnosť a štědrosť dobře srovnávají. 
A tak je tomu vždy u lidí, kteří vynikají energií, pilností a talentem organisačním. 

Není snad na místě porovnávat veliké továrníky s velikými vojevůdci. A přece potřebuje 
mnohdy fabrikant právě tolik odvahy, tolik ducha a organisačního talentu co vojevůdce. Jeden 
uvažuje, jak má své dělníky rozestaviti, aby práci svou dobře a rychle vykonali, druhý, jak má své 
vojsko seřaditi, aby dobylo vítězství. Oba z nich musí býti podnikavými, odhodlanými a 
ostrovtipnými pozorovateli. Továrník musí býti nad to mnohem mírnějším a vlídnějším než 
vojevůdce. Z tohoto hlediště můžeme považovati sira Titusa Salt-a nejen za plukovníka nýbrž i 
maršálka na poli průmyslu. 
Titus Salt je synem obchodníka ve vlně z Yorkshiru. Ve svých prvních letech spravoval statek v 
Bradfordě a náklonnosť jeho k hospodářství byla veliká tak, že se zdálo, že se jí zcela oddá. Byv 
však současně společníkem otcova obchodu ve vlně a maje před očima veliký rozkvět vlnařského 
průmyslu, odstoupil od svého nynějšího zaměstnání a zařídil přádelnu na vlnu v Bradfordě. On byl 
zároveň prvním, který se přesvědčil o spůsobilosti alpaccové vlny k sepřádání. Veliké zásoby této 
vlny, přivezené z Brasilie, ležely v Liverpoolu. Neměla však kupců, až konečně pan Salt to s jednou 
partií zkusil, kterou zakoupil a v zcela novou látku zpředl. Hned na to zakoupil veškery ostatní 
zásoby, co jich bylo v Liverpoolu, a pojistil si vůbec všecko zboží, které i budoucně na trh přišlo - 
zařídiv celou fabrikaci a továrnu k tomu účelu dokonale. To byl první počátek velikého jmění páně 
Saltova. 

Konečně po 25leté práci odhodlal se pan Salt odstoupiti z obchodu a věnoval se opět 
zalíbenému svému zaměstnání hospodářskému. Zamýšlel to učiniti v den svých 55letých narozenin; 
než však se čas ten přiblížil, změnil svůj úmysl a odhodlal se, maje pět synů ještě nezaopatřených, 
obchod svůj déle vésti a v čele firmy zůstati. Vyplniv toto předsevzetí odhodlal se opustiti Bradford, 
který byl zatím z malého městečka na veliké město vzrostl; ohlížel se tedy po místě k vystavění 
továrny a dělnických bytů a zakoupil konečně k tomu účelu veliký pozemek v údolí Airy. Na jedné 
straně údolí táhlo se jedno křídlo dráhy z Leedsu do Bradfordu, na druhé straně protékal kanál mezi 
Leedsem a Liverpoolem, tak že pohodlí a příležitosti k dopravě suroviny a rozvážení hotového 
zboží bylo dosti. Na tomto místě založen Saltaire, krásný to pomník podnikavosti, štědrosti a 
moudrosti svého zakladatele. 
Není zapotřebí popisovati Saltaire. Továrna a náležící k ní budovy pokrývají 6½ akru země. Hlavní 
dílna je 450 stop dlouhá. Tkací sítně obsahuje prostoru dvou akrů, síň k česání vlny sama má jeden 
akr. Továrna a dělnické byty stála 140.000 liber šterlinků (1,400.000 zl. stříbra). 

V den otevření továrny vystrojil pan Salt dělníkům hostinu pro 3500 osob. Při hostině měl 
následující promluvení k dělníkům: „Nemohu bez pohnutí dnes okolo sebe na ohromné toto 
shromáždění svých přátel a dělníků pohlednouti. Cítím se poctěna přítomností vysokých osob 
rodem, ale raduji se především přítomnosti svých dělníků ... Doufám, že budu moci shromážditi 
okolo sebe četné obyvatelstvo, které se bude moci radovati z přírodních krás této krajiny - 
obyvatelstvo dobře placených, spokojených, šťastných dělníků. Moji stavitelé obdrželi rozkaz 
přičiniti se všemožně, aby se byty dělníků staly vzorem celé krajině, a jestli že mně poskytne 
prozřetelnost Božská delšího věku, doufám, že uvidím kolem sebe jen spokojenosť a štěstí.“ 

Tento slib byl vyplněn v celém svém obsahu. Mr. Salt se nechal vésti povždy jen pocitem 
povinnosti a odpovědnosti. Když se jednou francouzská vláda s prosbou o nějaké vysvětlení na něj 
obrátila, dal za odpověď: „Co se v Saltaire provádělo, vycházelo jen z mé vlastní soukromé 
pobudky - bez nejmenšího úmyslu chtíti tím na sebe obrátiti veřejnou pozornosť a zvědavosť.“ Co 
se týče továrny samé, není zapotřebí mnoho dodati. Účel, pro který byla vystavěna, je úspora času 
při vyrábění tovaru. Ani minuta se neztratí přenášením materiálu z jedné dílny do druhé. Každá 
koňská síla dá se úplně využitkovati, s každým okamžikem se zde hospodaří tak, že výroba dosáhla 
nejvyšší dokonalosti. 
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Bude lépe, když se zastavíme při ohromných těch opravách a zlepšeních fysického a 
morálního položení dělníků, jichž pan Salt - anebo vlastně Sir Titus Salt - byl původcem. Plán 
závodů nám ukazuje, že jsou v Saltairu vedle továren též dva kostely a sice jeden anglikánský a 
druhý Wesleyanských Methodistů, dále ústavy literární a přírodovědecký. Postaráno rovněž o 
prostranné školy pro chlapce i děvčata jakož i o opatrovny a rejdiště dětská. Dále je tu místo pro hru 
v Cricket,30) kuželník, rejdiště ku croquete - vše uprostřed parku. Konečně se zmiňujeme o veliké 
jídelně, lázních, prádelnách, lékárně a domu pro neschopné k další práci. 

Veškeré závody zaměstnávají as 30.000 osob, které bydlejí v 760 domkách. Týdenní 
nájemné obnáší od 2 š. 4 d. do 7 š. 6 d. (od 1 zl. 16 kr. do 3 zl. 74 kr.) dle velikosti a stupně pohodlí. 
Obsahují světnici nebo veliký pokoj, kuchyni, špižírnu, sklad a tři ložnice. Každý dům má svůj 
zvláštní dvůr se vším příslušenstvím. Nájemné mohou všichni dělníci snadno platit, neb jednotlivci 
vydělávají od 24 až 35 šilinků téhodně (12-17½ zl.). Rodina sestávající z otce a šesti dětí vydělá 
téhodně čtyry libry 4 šilinky (42 zl.), což obnáší ročně více než 200 liber, 2000 zlatých. 

Pohodlně zařízené domky tyto probudily a utvrdily v obyvatelích takovou zálibu pro 
domácnosť, že se každý přičinil, aby svůj byt co nejvíce okrášlil a ozdobil - jistá to známka 
obecného blahobytu. Každý, kdo navštívil někdy obydlí chudiny, ví, jak veliký vliv mají takové 
véci na zamezení nemocí a neřestí, jak vše to působí na zvýšení mravní povahy dělníka a na vývin 
jeho vloh a schopností. „Člověk obývající nečisté stavení,“ praví Mr. Rind, jeden z lékařů 
saltairských, „podobá se žebráku v hadrech. Takový ztratí brzo úctu k sobě samu a jeli ta jednou 
pryč - pak lze sotva více pomoci.“ 

Veliká pozornosť věnuje se v Saltaire vychování nižšímu i vyššímu. Jsou tu denní školy, 
večerní školy, vzájemné pokračovací školy, přednášky, rozhovory. Hudba - zábava, jež v nás 
nejdříve lidské city probuditi je s to - velice je oblíbena. „Skoro v každém domě nachází se nějaký 
hudební nástroj, a spolky pro církevní a světskou hudbu jsou tu něco zcela obyčejného.“ Jest zde 
celý orchestr pro hudbu na plechových nástrojích ze starších dělníků, a sbor bubeníků a pištců z 
mladých hochů složený. - Oba dávají ob čas ve velkém sále jídelny vokální i instrumentální 
koncerty. Tyto spolky mají zvláštní učitele a cvičitele, které jim firma zaopatřuje. 

Vedle pěstování hudby věnuje velký díl dělníků prázdný čas svůj k rozličným vědeckým 
zábavám a zaneprázdněním - jako vycpávání zvířat, zhotovování přírodovědeckých nástrojů, ku př. 
vývěv, modelů pracujících strojů, parních strojů a domácího nářadí - ba někteří se pokusili s 
prospěchem i o sestavení varhan a jiných hudebních nástrojů. 

V Saltairu není pivních místností, a nemoci, které pocházejí od opilství, jsou zde neznámy. 
Také nemoci, jaké řádívají jinde mezi chudinou, zde není. Ku všemu se zde přihlíží: k drenáži, 
čistění a větrání bytu. Je tu hojnosť všeho druhu lázní - plovárny, teplé lázně, turecké a kropicí 
lázně. Neméně velikým dobrodiním pro všechny rodiny jest prádelna, která dovoluje práti mimo 
dům a ušetřuje na ten spůsob celou rodinu a zvláště dětí od škodlivého vlivu praní v domácnosti. 

Dělníci jsou však také velmi spořiví. Jedni vkládají své úspory do pennybanku a spořitelny, 
druzí v spolcích stavebních, plynárnách a jiných výnosných podnicích. Skutečně zdá se, že je zde 
štěstí domovem. Poněvadž o každé pohodlí, o každou potřebu jakož i o každou dovolenou zábavu 
postaráno, nemá zde nikdo příčinu choditi na večer z domu, zvláště any domácnosti všech jsou 
celkem šťastné; ke všemu tomu jsou tu ještě spolky rybolovecké, veslařské, kluby k hraní criquetu, 
sál k přednáškám, museum, a co koruna všeho, krásný chrám Páně. Není divu, že se stal Saltaire 
daleko široko známým a jméno sira Titusa Salta velice proslaveným. 

Jest ještě mnoho podnikatelů, kteří s dělníky svými neméně velkomyslně, třeba ne takým 
knížecím spůsobem jako Sir Titus Salt zacházejí. Dělníkům svým platí řádné mzdy. Zařízením 
spořitelen a pennybanků poskytují jim možnosť přebytek výdělku ukládati; zařizují spolky k 
vzájemně podpoře a spolky potravní, mající za účel prodávati členům svým dobré a nezfalšované 
zboží za mírnější cenu; zařizují zdravé byty dělnické, zakládají školy k vychovávání dítek a 
podporují je v každém ohledu, vedeni jsouce myšlenkou šíření lepších mravních a společenských 
vlastností a návyků. 

Mr. Edvard Akroyd dříve M. P.31) za Halifax jest jiným příkladem továrníka, který v celém 
Yorkshiru svým povzbuzováním spořivosti velikou pověsť si byl získal. Na svém vlastním 
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pozemku Copley a Haley Hill u Halifaxu vystavěl četné domky pro své dělníky a podněcoval je k 
ukládání peněz do společností stavebních, aby se tak stali časem majiteli domků a pozemků. Založil 
dále spolky k vzájemné podpoře, aby umožnil lidem svým kupovati potravu a šaty za cenu výrobní. 
Vystavěl výborné školy na svůj náklad a ustanovil řadu učitelů, jež sám platí. Architektem 
Gilbertem Scottem nechal vystavěti krásný kostel „všech dušiček,“ ku kterémuž byl veliký okres i s 
továrnou přifařen. Pro své Haley Hillské a Copleyské dělníky založil společnosť pro pěstování 
literatury a rozličné společnosti podpůrné, knihovnu dělnickou - čítající 5000 děl - čítárnu, spolek 
pro pěstování hudby kostelní se znamenitou sbírkou hudebnin, zábavní spolek, který má svou 
kuželnu, své rejdiště pro criquet, tělocvičnu atd. Mr. Akroyd daroval dále veliký kus pole, které se 
rozdělilo na zahrádky po stu až dvou stech čtverečních sahách, svým dělníkům, malé nájemné, které 
se z každé zahrádky vybírá, slouží k založení cen na nejlepší květiny a zeleniny vypěstované na 
domácích pozemcích. Této okolnosti děkuje celá krajina veliký rozkvět zahradnictví a zelinářství. 
Zkrátka Mr. Akroyd učinil vše, co jako rozumný a svědomitý továrník pro své dělníky mohl učiniti, 
aby mravní a tělesný blahobyt svých čtyř tisíc dělníků povznesl. 

Ačkoliv pan Akroyd co továrník pro své dělníky a dělnice učinil co mohl, jdou jeho zásluhy 
co veřejného dobrodince ještě dále. Již r. 1852 zařídil spořitelnu, kteráby přijímala vklady jedním 
penny počínaje. Zařízení to se tak dobře osvědčilo a tak blahodárný vliv na zvyky lidu vykonávalo, 
že se p. Akroyd odhodlal rozšířiti působnosť spořitelen na celou západní čásť Yorkshiru. Když si 
byl pojistil spolupůsobení některých vážených osobností, uveden návrh ten ve skutek a předložen r. 
1856 parlamentu, který jej také schválil.  

Pan Akroyd uveřejnil nedávno knížku32) o původu a založení yorkshirské pennybanky, z 
kteréž následující věty vyjímáme: 

Spůsob, jakým myšlenky a rozličné náhledy v lidské mysli povstávají, je někdy dosti 
podivný; tuším, že mohou býti nejen výsledkem rozmarné fantasie, ale též vnuknutím z vyššího 
pramene. Poslední okolnosti připisuji myšlenku, která mně v tomto roce do hlavy přišla, a která má 
za účel poskytnouti obecenstvu něco více nežli pouhý obrys plánu, na němž mnohé osoby po dlouhá 
léta vřelý podíl braly. 

Stalo se to následujícím spůsobem. Byv jednou v městě, navštívil jsem příležitostně v postě 
služby boží ve Whitechapel (hvajtčapl), abych slyšel kázání jednoho z kaplanů Jejího Veličenství. 
Pozoruhodné kázání měl 12. března pan Charles Kingsley o „ženském spolku okresních 
missionářek“. V krátkém nástinu dotkl se kazatel chvalného působení tohoto výborného spolku, při 
čemž poukázal na knihu s názvem „Východ a Západ“, v které dobrodiní spolkem konaná blíže 
popsána jsou; ale hlavně se pozastavil u rozjímání té propasti, která chudé od bohatých, třídu od 
třídy dělí, a nebezpečí, které z té příčiny hrozí, jakož nejnovější výstražný příklad ve Francii opět 
ukázal. Kázání to účinkovalo na mne tak hluboce, že jsem si v několika dnech knihu „Východ a 
Západ“ zaopatřil a důkladnému studiu podrobil. 

Již dříve byl nám kontrast mezi rozkošným a nádherným živobytím západních obyvatelů 
Londýna a bojem o bídnou existenci ve východních těsných a úzkých čtvrtích nápadným. Jak lze 
bez uražení sebeúcty na obou stranách překlenouti onu propast mezi nesmírnými boháči a 
nejbídnějšími chudáky - to byla především ona záhadná a těžce rozluštitelná otázka, kterou si 
spisovatel knihy té položil. A předce se zdálo dle podivuhodného úvodu, který spisu tomu hraběnka 
Spencerová předeslala, jakoby se to bylo vysoké dámě této a její ušlechtilým soudruhyním do jisté 
míry skutečně podařilo. 

Spisem tím uzrálo ve mně přesvědčení, že je mnohem snadněji nám venkovanům, kteří 
každého známe, konati povinnosť k chudšímu bližnímu našemu, nežli v Londýně, kde soused 
souseda od nejbližších dveří více nezná. Hlavní heslo yorkshirského pennybanku tedy je: „Pomoci 
chudým, aby si sami pomoci mohli.“ 

Banka tato (malá spořitelna pro dělníky) vešla do života 1. května 1859. Ku konci roku po 
sedmiměsíčném účinkování měla již 24 filiálky. Přes to však rostla vždy více a více, počet 
vkladatelů i počet filiálek byl rok co rok větší. Roku 1874 bylo již okolo 250 filiálních ústavů 
zřízeno a počet vkladů obnášel 400.000 liber. 
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Yorkshirská pennybanka nemá s poštovními spořitelnicemi ničeho společného. Máť zvláštní 
úlohu - vyučovati mládež obojího pohlaví spořivosti. Také odrostlejšímu dělníku slouží co příhodné 
místo k zúrokování jeho vkladů; mnozí se teprv odhodlali k spoření, když se jim spořitelny založily 
téměř přede dveřmi. 

Jedna z nejpamětihodnějších okolností v dějinách pennybanků jest onen sympatický vliv 
mladistvé spořivosti na lehkovážnosť a nemírnosť starých. Věc tato jest hodná pozornosti všech 
kazatelů střídmosti, kteří by snad mnohem více dokázali, kdyby dali lidu možnosť ukládati 
snadným spůsobem své úspory, než jsou s to nyní nejvýmluvnejším řečněním. Vizme na příklad co 
doklad k tomu následující vypravování pana Akroyda. 

Jeden úředník spořitelny praví: „Všichni mladí vkladatelé umí si vážiti, jak se zdá, svých 
penců, an je ukládají do banku; a starší přicházejí konečně k témuž náhledu, že je mnohem lépe 
spořiti než nositi peníze do hospody anebo vydávati je nadarmo. Někteří dělníci spořili k účelu 
zakoupení dobytka nebo nájmu hospodářství.“ 

Jiný úředník praví: Otec, který se dříve rád opíjel, ale ze studu před dětmi návyk ten odložil, 
ukládá nyní každý týden půl koruny do banku. Známý jeden uhlíř, nepořádný člověk, stal se 
pravidelným vkladatelem následkem toho, že ukládal peníze do banky na jméno svého dítěte; 
veškeré peníze, které mu zbyly, byl dříve propíjel. Od toho času, co začal spořiti, stala se s ním 
viditelná změna k lepšímu. V jiném případě přiměli dva hoši svého otce, rovněž uhlíře, k tomu, že 
jim dovolil týdně jeden šilink do spořitelny vložiti, až tam měli tolik, že si mohl každý zaopatřit 
oděv. Dříve padl veškerý výdělek na lihové nápoje. 

Úředník jiné filiálky praví, že viděl rodiče, o kterých bylo známo, že se oddávají pití, 
posílati děti s penězi do spořitelny. K tomu dokládá dále: „Srdce mé se zaradovalo, když jsem viděl 
hocha, který co živ neměl nový oděv, vybírati své peníze nazpět a po dvou hodinách z domu v zcela 
novém šatě do školy se ubírati. V shromáždění nadějného toho zástupu vyzval jsem rodiče a děti, 
aby dali pozvednutím ruky na jevo, komu z nich se stala banka pramenem dobrodiní, načež 
okamžitě mnoho ruk se pozvedlo a jedna chudá matička dokonce zvolala: „Já pozvednu sama oboje 
ruce za své dva hochy.“ 

Horník, otec rodiny dříve pití oddané, ukládal do banky, až mohl pomocí půjčky, kterou mu 
stavební společnosť poskytla, vystavěti dva domky, které jej 400 lib. (4000 zl.) stály. Banka ta se 
stala pro mnohé tím, co oul pro včely, jakýs druh skladiště, ku které se v zimních dnech a v 
nemocech o pomoc utíkají. 

Jeden missionář spolku střídmosti vypravuje: „Před dvěma lety potkal jsem muže a ženu - 
oba opilé. Přiměl jsem je k tomu, aby vykonali slib zdrželivosti a platili od toho dne do banku. 
Veškerý majetek jich měla dosud půjčovna v uschování - nyní mohu ale říci, že mají již všechny 
věci doma a že každý den přinášejí něco peněz do banku, což je ovšem lepší než kdyby je nosili do 
hospody. Domácnosť jejich je nyní velmi spořádaná.“ 

Do jiného banku přišel známý lehkomyslný člověk, jehož žena uprosila, aby dal pár měďáků 
do banky. Učinil tak, a jeho týdenní vklady se množily, kdežto návštěvy jeho v hospodě ubývaly. 
Po nějakém čase měl již pořádnou sumu pohromadě, což jej přimělo ke koupi jedné akcie stavební 
společnosti, za kterouž následovala brzy druhá; když byl nějaký čas ještě na akcie tyto uplácel, 
zakoupil kus pozemku, na kterém vystavěl dva domky. V jednom bydlel sám, druhý pronajal. Je 
nyní řádným řemeslníkem, má dva, tři tovaryše a jednoho učenníka. 

Mnoho jiných příkladů možno uvésti. Tak na př. uspořil jeden hoch tolik peněz, že mohl 
svému otci, který celý svůj výdělek propil a rodinu v bídu uvrhl, zakoupit nový oblek; v jiných 
případech podporují synové a dcery své rodiče, anižby se prosili u obce za podporu. Spoří se vůbec 
k rozličným účelům. Někteří spoří, aby se mohli vystěhovat, druzí na oděv, třetí na zakoupení hodin 
- ale ve všech případech vychovává se šetrnosť, která se stává znenáhla zvykem. 

Jeden z yorkshirských úředníků pennybanku vypravuje správcům krejcarových spořitelen 
následující příhodu k povzbuzení vytrvalosti. „Mr. Smith byl jedním z prvních našich správců, ale 
po nějakém čase odešel od nás řka, že je to dětinství. Odpověděl jsem: „ano, ale my jednáme s 
dětmi.“ O něco později potkal jsem jej a v průběhu rozprávky podotkl jsem, že některý čas ztrácím 
naději, pochybuje, zdali jsou vůbec k prospěchu, a zdali by nebylo lépe celou věc zrušiti, načež mi 
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tentýž odvětil: „Pro Boha, nepomýšlejte na to, nevíte ani, jak prospěšnou věc konáte; my nemáme u 
nás ani jedné rodiny, z které by někdo neukládal do banku.“ Úředník k tomu podotkl: „Kdyby 
plukovník Akroyd kdy pochyboval, dám mu hořejší odpověď.“ 

Spořitelny vykonaly mnoho dobrého; přinesly svornosť, štěstí a spokojenosť tisícerým 
rodinám. Příklad pana Akroyda měl by dojíti v mnohých kruzích následování, a v celém království 
neměloby býti ani jedné krajiny bez dobře zařízeného pennybanku - spořitelny pro lid. 
 
 

29) Schůze tato odbývána při příležitosti odevzdání páně Listova parku v Manninghamě obci bradfordské, který 
výslovně určil, „aby tento park byl povždy zahradou lidu.“ 

30) Cricket a croquet jsou anglické hry, které se mohou hráti podobně jako naše míčové hry pod širým nebem. 
Ve hrách těchto se zúčastňují malí i velcí, mužští i ženské, bohatí i chudí - zkrátka Angličani každého stavu, stáři a 
pohlaví. 

31) M. P. znamená „Member of Parliament“ - člen anglické sněmovny. 
32) The Yorkshire Pennybank, a Narrative; with an Introduction by Ed. Akroyd M. P. 
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Kapitola jedenáctá. 
 
 
 
 

Crossleyové.  - Podnikatelé  a  dělníci. 
 
 

Nijaké lodi nesvěřím poklad svůj ni skrýši jakékoliv. Jmění mé nevisí na štěstí roku 
toho. 

 
Shakespeare.  

 
 

Nejdrsnější dráha vede často k nejhladšímu životu. 
 

Franklin. 
 
 

Blaze tomu, kdo nalezne ženu ctnostnou, neb její cena jde nad všechny perly a 
drahokamy. Srdce mužovo bude důvěřovati v ni ... S vlnou a Inem umí zacházeti a pracuje 
ráda rukama svýma ... Jednou rukou sáhá po kuželi lnu a druhou po vřetenu přeslice ... 
Chudým poskytuje pomoc a podává rámě své ubohým. Neúhona a čest zdobí ji a jásati bude 
v časech příštích. Děti její přicházejí a žehnají jí i muž její, a velebí ji. 

 
Průpovědi Šalomouna. 

 
 

Jest mnoho mužů mezi velkotovárníky, kteří se pokoušeli uvésti zásadu společné výroby v 
skutek a tak poskytnuli lidem, kterým děkují celé jmění své, příležitost bráti podíl na budoucím 
zisku spůsobem jiným, než dosavadní výplatou napřed určené mzdy. Cílem těchto továrníků bylo 
smíření protivy mezi kapitálem a prací a uspokojení mysli dělníků. Dělníci, kteří schránili svoje 
výdělky ukládajíce je v spořitelnu, mohou se spůsobem takovým státi spolumajiteli obchodů, v 
kterých dříve za mzdu pracovali. 

Hlavní dva závody tovární v Halifaxu a sice závod Jamesa Akroyda a Johna Crossleye 
(kroslej) a synů byly rovněž přeměněny spůsobem tím v akciové společnosti. Stalo se tak hlavně za 
tím účelem, aby se docílilo spolupůsobení dělníků, dozorců a mistrů jakož i jiných osob, jejichž 
zaměstnání s nimi souvisí; se zřetelem k tomu dali ředitelové v každém případě všem zde 
jmenovaným osobám přednosť při rozdělování akcií. 

Dotkli jsme se již onoho lidumilného díla, provedeného Edwardem Akroydem v knížectví 
yorkském. Jest nám nyní zmíniti se o firmě Crossleyově, jejíž koberce zná celý svět. Činíme to tím 
raději, an nám bude poskytnuta příležitosť seznámiti čtenáře s jedním velice zajímavým nástinem 
průmyslového života. 

Zakladatelem firmy byl John Crossley. Náležel starému rodu. Děd jeho, který bydlel v 
King's Grossu blíže Halifaxu, narodil se z rodičů vážených; dostalo se mu dobrého vychování, 
nejevil však náklonnosť k obchodu. Větší díl svého času ztrávil na honech a lovech. Jiné povahy 
však byla žena jeho; byla podnikavá, energická a výborná hospodyně. Vydržovala nejen sebe, nýbrž 
i svého manžela a celou rodinu; založila a řídila totiž soukromou školu, která měla nejlepší pověsť v 
celém okolí. 
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Jeden z jejích synů, otec Johna Crossleye, byl tkalcem koberců; umění tomu se vyučil u 
pana Webstara v Claypitu, téhož Webstera, jehož dceru pojal později za ženu. V krátkém čase stal 
se tkalcem koberců u svého strýce a po vyučení se odebral do Luddenden Footu, kdež dostal práci v 
jedné veliké továrně tkalcovské. Právě toho času stavěl majitel této továrny veliký, krásný dům. 
Domníval se, že k účelu tomu bude míti dosti peněz, ale okolnosti ukázaly, že se zmýlil. Pan Currie 
(tak se jmenoval továrník) vypravoval, že zapisoval všechna vydání na stavbu až do 4009 liber 
(40.000 zl.), pak že ho to tak rozmrzelo, že spálil zápisník, ač dům ještě nebyl ukončen. Říkával, že 
všecko to dělá jen jedné ženě k vůli - míně tím svou manželku. On sám byl výborným 
obchodníkem, ale paní jeho nechávala se zevnějším leskem příliš oslepiti a krásný tento dům, který 
měla obývati, stal se zkázou jejího manžela. Umřelť brzo po dostavění jeho, a celý závod se 
rozpadl. 

Opustiv pana Currie odebral se John Crossley do Halifaxu, kdež převzal řízení tkárny na 
koberce náležející panu Jobu Lees (lís). Zde se začal ohlížeti i po nevěstě; vypsání jeho, kterak se o 
ruku své pozdější ženy ucházel, jest zvláštní ale zajímavé. Crossleyovci měli podivné štěstí na 
výborné ženy a prospívání celého rodu nejen mužským ale i ženským členům jeho přičísti sluší. 

Marta Crossley, pozdější žena Crossleye, narodila se ve Folly Hall. Praděd její, Tomáš 
Turner, byl rolníkem. Nejstarší syn převzal otcovo zaměstnání. Nejmladší syn Abraham vyučil se 
nejen hospodářství ale i tkalcovství a česání vlny; jeho nejstarší syn - rovněž Abraham - byl otcem 
Marty, ženy Crossleye. 

Též Abraham, otec Marty, vyučil se hospodářství a průmyslu tkacímu; třeba však 
připomenout, že průmysl v těch časech měl mnohem užší meze než nyní. Po nějakých pokusech v 
podnicích průmyslových zanechal toho a oženiv se, stal se majitelem farmy Scoutské, kde vychoval 
celou svou rodinu. 

Ačkoliv byl A. Turner majitelem statku, přece dovolil dceři své vstoupiti do služby, necítě 
se tím nikterak v hodnosti své ponížena. Patnáctiletá dcera stala se služkou u paní Oldfield ve 
Warley. Zde zastávala kuchyňskou, děvečku a panskou, povinností její bylo mimo to podojiti ráno a 
večer čtyry neb pět krav. Zde zůstala téměř deset let. Plat její obnášel z počátku 15 penců téhodně 
(60 kr.), po dvou letech osmnáct penců (72 kr.) a po devíti letech teprve šest guineí (60 zl.) ročně. 
Vzdor tomu uspořila Marta v čase tom sumu 30 liber (300 zl.). 

John Crossley, zakladatel firmy Crossleyův a manžel Marty, byl původně tkalcem koberců. 
Jednoho dne, pracuje u stavu sáhl po láhvi, aby učinil doušek; když ji chtěl opět postavit na místo, 
upadla a rozbila se, při čemž mu, an ji hleděl rychle zachytit, ruku tak poranila, že se obávali, aby 
nepodlehl velikému vykrvácení, které následovalo. Nemohl ovšem dále pracovati, nýbrž chodil s 
obvázanou rukou, což přimělo pana Currie (jeho pána), aby mu dal práci jinou, totiž soukání plátna 
ze stavu. John se o to pokusil a dal v tom takovou dovednosť na jevo, že zůstal již při tom. John 
Crossley považoval nehodu tu za bod obratu ve svém životě. 

Zatím neustával v ucházení se o přízeň Marty, ačkoliv to nebylo pyšnému otci jejímu valně 
po chuti. Prohlásil se prý, že nedovolí nikdy, aby dcera jeho pojala za muže tkalce, kdyby byl třeba 
mistrem. Bude snad lépe, ponechámeli slovo Martě samé, která o tom vypravuje následovně: 

„Když jsem jednoho večera stála u vrat, objevil se najednou nějaký mladík přede mnou a 
tázal se mne, zdali bych se nechtěla zamilovat. Odpovím: Nechci se ještě vdávat a nepotřebuji 
žádného milého. Šla jsem domů a nevšímala jsem si ho více, ač jsem jej často vídávala, an obchází 
náš dům; nemluvila jsem s ním však od té doby několik let. 

Jméno jeho bylo John Crossley. Když moje paní zámysl jeho pozorovala, namáhala se 
velice, aby mne proti němu zaujala; vypravovala mi, že chodila co malé děvče do školy k jakési 
paní Crossleyové, jejíž muž se jmenoval Tom Crossley a který byl dědečkem téhož mladíka, jenž se 
o mne ucházel. Neviděla prý co živa takového ničemného a bláznivého darebu. „Tu přichází opět 
mladý Crossley,“ upozorňovala mne, kdykoliv jej zočila. 

Jednoho dne obdržela jsem psaníčko, které bych mohla ještě dnes do slova opakovat. Měla 
jsem dosti ženichů, ale žádný nebyl tak vytrvalým jako John Crossley. Namáhal se velice, aby si 
mne pojistil. Jednou mně psal konečně, že je vedle továrny uprázdněn dům; takové pohodlné obydlí 
lze prý zřídka dostati. Odpověděla jsem, že pojedu domů na svátky, při kteréžto příležitosti se 
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zastavím a na dům podívám. Přišedši domů prosila jsem rodiče o svolení k sňatku; k mé radosti 
neměli tehdy nic proti tomu. Ale sotva jsem byla opět asi dva dni u slečny Oldfield, poslali ke mně 
sestru Grace (grés) s vyřízením, že mne dovolení k sňatku dáti nemohou, a pakliže bych však chtěla 
jednati proti vůli jejich, nechť se jim neukážu více na očích. 

Jakmile sestra odešla, odebrala jsem se velice zarmoucena do své komůrky; otevřela jsem 
knihu „Přípravu k svatému přijímání“ a hle ! na prvním místě, které jsem rozevřela stála tato slova: 
„Když otec i matka tvá tě opustí, vezme Pán tebe pod ochranu.“ To mně bylo velikou útěchou. 
Cítila jsem, že Pán jest se mnou a nemohla jsem býti více v pochybnosti, kterou dráhu mám 
nastoupiti. Odhodlala jsem se přijmouti nabídnutí Crossleye, a svatba se slavila 28. ledna 1800.“ 

Mr. Grossley nevykonal nikdy šťastnější skutek, nežli toho dne, co pojal výbornou, 
šlechetnou Martu za ženu. Toho dne obdržel pomocnici, spolupracovnici a utěšitelku vzornou. Ve 
všech bojích byla po straně jeho a stala se v jistém smyslu páteří celého rodu Crossleyů. 

Po smrti Joba Lees, jehož továrnu řídil, spolčil se Crossley s dvěma podnikateli k převzetí a 
dalšímu vedení obchodu. Nepohodnuv se však se svými společníky, vystoupil ze svazku firmy a 
najal továrnu v Dean Clough (dýn klau) společně s bratrem svým a jakýmsi Jamesem Traversem. 
Spřádali zde vlnu; krom toho barvil a dodával Crossley firmě, kterou byl opustil, vřetena, kdež si i 
dohlídku za tkací stroje na starost byl vzal. Nyní však přišla krise. Stará firma nedávala práci více 
Crossleyovi nýbrž jinému. To byla velká rána pro závod, ale velikou čilostí, pracovitostí a 
spořivostí byly konečně přemoženy veškeré nesnáze - při čemž paní Crossleyová brala nemalý 
podíl ve všech krocích a pracích svého manžela. 

„Vyjma tkaní koberců,“ praví v pozůstalém po ní rukopise, „vyráběli jsme též jiné látky; 
práci jsem řídila sama, dílo rozdávala a hotové látky od tkalců opět přijímala. V látkách těch jsme 
zaměstnávali jeden čas neméně než sto a šedesát tkalců; většina zboží šla do Londýna. Měli jsme 
též čtyry stavy, na kterých se tkaly pásy a šle. Výrobky tyto prodávala jsem hlavně Irům, kteří s 
nimi vedli podomní obchod. Také o sešívání koberců jsem se pokusila a to s výsledkem. Vstávala 
jsem již ve čtyry hodiny ráno a poněvadž jsem byla pilnou, vydělala jsem před snídaní již dva 
šilinky, kdežto moji sousedé teprve své ložnice opouštěli.“ 

Firma Travers & Crossley trvala 20 let. Po uplynutí smlouvy rozdělili se společníci o zisk, 
který obnášel 4200 liber, čili (an byli tři) 1400 liber pro každého. Summa ta nebyla značná, mámeli 
dvacetiletou neúnavnou práci na zřeteli. Ale továrna byla malá a všichni společníci brali podíl i v 
menších pracech - předli, tkali neb barvili s sebou. Paní Crossley praví, že oněch 1400 liber přišlo 
jim vhod, a vskutku nacházeli se teprv na počátku svého štěstí. John Crossley zakoupil konečně 
celou továrnu. Měl osm dětí, a mohl již nejstarší syny v obchodu zaměstnati; následujíce svých 
rodičů, stali se užitečnými, spořivými a počestnými občany. 

John Crossley, zakladatel firmy, byl znamenitým pozorovatelem lidí a věcí. Vyprávěl, že si 
často všiml, jaký nezdar měli mnozí sousedi jeho s vychováním dítek. Někteří otcové byli přísni na 
své děti, drželi je doma a nenechali je rozhlédnout se po světě, čehož následek byl, že po smrti 
rodičů, vidouce se veškeré vlády sproštěny, vrhly se jako nezkušenci do světa, který se jim ovšem v 
jiném světle objevil, než v jakém si jej představovaly. Takové falešně vychované děti daly se, jak 
pan Crossley tvrdí, snadno zavésti, přišly na zcestí a utonuly. Však i opačná výstřednosť ve 
vychování mu neušla; byli rodičové, kteří své dítky tak rozmazlili, že se staly neschopnými snášeti 
rozličné trampoty života a utonuly jako loďka, která je puštěna beze všech kormidel do šíré vody. 

Proto také hleděl Crossley vyhnouti se úskalím obou výstředností, a poskytl synům svým 
možnosť nasbírati tolik známostí a zkušeností o životě, co bylo možno. Měl vždy jednoho na 
blízku, ať byl doma nebo na vycházce. Takovým způsobem získali mnoho praktických známostí o 
životě, věděli zlé i dobré rozeznávati a když se stali staršími, dovedli těch zkušeností v životě svém 
upotřebiti. 

Není snad zapotřebí obírati se historií rodiny Crossleye dále. John Crossley zemřel r. 1837; 
po jeho smrti vedli John, Josef a Baronet sir Francis Crossley obchod dále. Poslední z nich byl až 
do své smrti členem parlamentu za okres yorkský. V roku 1837 zakoupil krásný kus pozemku a 
daroval jej obci Halifax k zařízení parku pro lid. V řeči, kterou měl při odevzdání parku obci, pravil, 
že rozmlouval často s přítelem svým, měšťanostou, o filosofii peněz. „Dobře se pamatuji, jak jsem 
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as před dvaceti lety tvrdil, že v žádosti po penězích vidím známku jalovosti ducha; mnozí, kteří po 
penězích bažili, domnívajíce se státi šťastnými, přesvědčili se, že sahají po bublině, která sotva že 
se jí dotknuli, splaskla“...“Kdybych se byl,“ pravil dále, narodil v knížecí kolébce, anebo kdybych 
mohl stopovati předky své, jako mnozí v tomto shromáždění, až do časů, v kterém přišli s Vilémem 
Podmanitelem do země, bylo by to snad na místě, ač i tu bych mohl býti kárán z vychloubavosti.33) 
Ale poněvadž jsem z rodu nízkého, dovolím si uvésti také něco o osobách, které zasluhovaly, aby 
byly též účastny pocty a slávy, které se mně v tak hojné míře dostává. Matka moje byla dcerou 
rolníka, který bydlel na svém statku; ačkoli hospodářství naše nebylo příliš veliké, zůstalo přece po 
drahně let v majetku našeho rodu. Otec její dopustil se té samé chyby co Jakub. Jakub zakládal si 
příliš na Josefu, a otec její si zakládal příliš na Marii. Moje matka byla horkokrevné létory. Pravila, 
že se jí neděje doma po právu, a že se odhodlala hledati sobě sama štěstí v světě, ač ji překáží 
cokoliv. Sedmnáctiletá odešla proti vůli rodičů svých do služby. Poctěn jsem dnes přítomností 
jednoho, který pochází z rodiny, která matku moji přijala do služby: míním pana Oldfielda ze Stock 
Lane (stok lén), místopředsedu rady v Halifaxu. V rodině té sloužila moje matka co děvečka, 
kuchyňská a kuchařka a nad to musela dojiti každý den ráno i večer asi šest krav. Mimo to vše dbala 
na čistotu celého domu, který vypadal jako nějaký malý palác. Ale vše to nebylo pro její pilné ruce 
ještě dosti. Paní její zaopatřila vlnu a len ku předení a ona dokázala, co sotva jiný v celém Warley si 
troufal, spředla totiž vlnu tu v 36 vřeten na libru a vydělala tím spůsobem paní své mnohou guinei 
vedle jiných prací, které konala.34) 

Sir Francis pokračoval dále ve vypravování celé historie svého otce až do zakoupení Dean 
Cloughské továrny, jakož jsme nahoře dle jeho zápisků podali. „Moje matka počínala si tam s 
obvyklou silou ducha. Když šla ponejprv ve čtyry hodiny ráno na dvůr, učinila následující slib: 
„Požehnáli nám Pán Bůh v tomto místě, budou o tom chudí daleko široko vypravovat.“ Tomuto v 
důvěře Boha učiněnému a věrně vyplněnému slibu připisuji veliký výsledek, jehož můj otec dosáhl. 
Moje matka dbala vždy o to, aby slib její byl držán. V časech tehdejších, kde bylo tak obtížno 
opatřiti pro větší počet dělníků zaměstnání, říkávala nám: Neprodávejte nikdy zboží své laciněji než 
vás samých stojí. Počínání to vás zničí, aniž by komu pomohlo; ale můžeteli dáti lidem v zimě 
práci, učiňte to; nebo je zlá věc pro dělníka vraceti se s nepořízenou domů a poslouchati, jak děti 
jeho o chleb křičí - jehož jim dáti nemůže.“ 

Obraťme se nyní k spůsobu, jakým splnil sir Francis Crossley závěť své matky. „Dne 10. 
září 1855“ vypravuje, „opustil jsem za jitra Quebec, zamýšleje vystoupiti na Bílé Hory (White 
Mountains) v Spojených státech v Americe. Pamatuji se, že jsem šel jednou z nejnádhernějších 
krajin, které jsem kdy viděl. Umístiv se v hotelu u Bílých Hor, vyšel jsem večer samoten na 
procházku. Krajina byla krásná. Slunce zacházelo právě za hory u prostřed nejkrásnější obruby 
oblak, jaké možno jen v Americe viděti. Cítil jsem přítomnosti Boží. Jak mám děkovati, pravil 
jsem, Jemu za dobrodiní, která mně prokazuje ? Pane, co žádáš, abych vykonal ? Odpověď mi byla 
vnuknuta hned. Zněla: Jest sice pravda, že nemůžeš tisíce svých lidí, které jsi ve vlasti zanechal, 
přivésti sem, aby se obdivovali kráse této krajiny, ale ty jim můžeš krajinu takovou vytvořiti doma. 
Příroda a umění jest s to, spojiti se ku zřízení zahrady, aby každému dělníku v Halifaxu byla 
poskytnuta příležitosť, po vykonané práci věnovati tam nějakou hodinu k procházkám a oddechu. 
Věc ta se mi zdála býti myšlenkou výbornou. Šel jsem domů a ulehl jsem na lože s přáním, aby 
procitnutím myšlenka ta ovládla celé moje přesvědčení a s modlitbou k Bohu, aby mně poskytl 
takového věku, abych ji mohl učiniti skutkem. 

Spal jsem tu noc výborně a když jsem procitl, byl jsem ještě více přesvědčen o výbornosti 
myšlenky této. Když jsem odcházel z Quebecu, abych navštívil Bílé Hory, nepomyslil jsem ještě na 
nic podobného. Avšak toho dne, kde jsem cestu do vlasti nastupoval, byl jsem tak přesvědčen, že 
myšlenku svou uskutečním, jako o tom, že jsem na světě. A od toho dne až do dneška, neustoupil 
jsem nikdy od původního předsevzetí, ač jsem musel zápasiti s nemalými překážkami. Jest to 
šťastný den pro mne, že jsem se dočkal chvíle, v které vidím výsledek svého snažení - veliký park, 
který dnes použití obecnému odevzdávám.“ 

Park ten byl otevřen v srpnu r. 1857.35) Tři léta později postaven byl zde krásný pomník siru 
Francisovi Crossleyi, aby všichni, kteří přijdou se obdivovati knížecímu daru jeho, mohli se 
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seznámiti též s postavou, obličejem a rysy dárce. Výlohy za sochu byly kryty sbírkou, které se 
súčastnily osoby všech politických stran. Provedení pomníku se zdrželo za příčinou politického 
převratu v Itálii, který uvedl Viktora Emanuela na italský trůn. Mezi tím co kameníci v lomech 
karrarských vylamovali balvan, z něhož měl býti pomník vytesán, rozlehl se pokřik „Volnosť !“ a 
dělníci opustili práci svou, aby bojovali pod praporem slavného vítěze Garibaldiho. V průčelí 
podstavce pomníku jest následující nápis: „Pomník tento byl postaven v srpnu 1860 Franku 
Crossleyovi, členu parlamentu za hrabství yorské, dárci parku pro lid, od obyvatelstva Halifaxe co 
známka vděčnosti a úcty před mužem, jehož veřejná dobrodiní a cnostný život soukromý zasluhují, 
aby zůstaly v paměti zachovány.“ 

Avšak slib Marty Crossleyové nebyl ještě vyplněn. „Požehnáli nám Pán Bůh v tomto místě, 
budou o tom chudí daleko široko vypravovat.“ To byla slova, která promluvila při nastoupení držení 
přádelny v Dean Clough, a syn její šlechetným spůsobem vynasnažil se vyplniti předsevzetí její. 

V r. 1864 byly rozsáhlé závody Johna Crossleye se všemi budovami, stroji, sklady a 
veškerým zbožím uloženém v Halifaxu, Kidderminsteru, Manchestru a Londýně proměněny v 
akciovou společnosť. Společnosť tato byla zařízena především k tomu cíli, aby se docílilo 
spolupůsobení všech při obchodu súčastněných stran a hlavně s úmyslem povzbuditi svornosť a 
hmotný blahobyt dělníků, úředníků a mistrů celého závodu. Aby bylo umožněno účastenství 
dělníků v obchodu, byly jim půjčeny veliké summy na zakoupení akcií závodů, v čemž se i hojně 
súčastňovali. Při zakoupení jakéhokoli počtu akcií byla vždy dána přednosť dělníkům a mistrům v 
továrnách zaměstnaným. 

Výsledky této soustavy byly úplně uspokojivé; ředitelská zpráva uvádí, že činné energie 
všech účastníků, která je k dosažení každého výsledku tak nutnou, docíleno bylo úplně. Těšíce se 
tomu, že systém jejich, který umožňuje bezprostřední účastenství všech zřízenců a dělníků 
továrních ve věcech obchodu, jest jejich vlastní myšlenkou, s uspokojením dodávají, že úspěch 
celého zařízení převýšil všechno očekávání.36) V nynějším okamžiku mají veškeré k závodu 
náležející osoby za 30.000 liber akcií, a záložna dělnická obsahuje více než 16.000 liber úspor 
pouze dělnické třídě náležejících. Tím spůsobem slib Marty Crossleyové, že chudí budou 
zbohatnutí rodiny Crossleyovy povděčni, byl šlechetným a hojným spůsobem vyplněn. 

Jeden z nejslibnějších podniků kooperativních, zařízených ve prospěch dělnictva, jsou 
uhelné doly Briggse a synů ve Whitwoodu (uitvůdu) nedaleko Wakefieldu. Uhelné doly ty přešly r. 
1865 v majetek společnosti s obmezeným ručením. Dělníci v uhelnách stali se účastníky obchodu 
za následujících podmínek: Kdyby zisk, který obchod ročně poskytuje, obnášel 10 % kapitálu 
závodního, obdrží veškeří účastníci závodu (dělníci a úředníci) polovinu onoho zisku dle poměru 
jich výdělků a platů. Úmysl majitelů byl učiniti nebezpečným stávkám konec a umožniti lepší 
shodu mezi nimi a dělnictvem. Dělníci byli pozváni k odebírání akcií a stali se tak bezprostředními 
účastníky prospívání závodu. 

Návrh tento byl přátely kooperace přijat velmi příznivě. Sám John Stuart Mill praví (ve 
svých „Zásadách národního hospodářství“), že pánové Briggs učinili v tom ohledu první krok, a že 
zavádění soustavy, která je nejen dělníku samému, nýbrž veškerému pokroku společnosti lidské 
prospěšná, nemálo ctí továrníky takové, jako jsou jmenovaní pánové. Člen parlamentu pan Hughes 
vyslovil se za příležitosti návštěvy v několika uhelných dolech s velkým překvapením nad velikým 
prospěchem, jakého se výrobní společnosť dělníků a továrníků již v prvním roce svého trvání 
dodělala. „Mám zato,“ pravil k majitelům uhelen, že jste vykonali krokem tímto čin pro Anglicko 
veledůležitý, za který vám bude snad již v krátkém čase celá země velice povděčnou. Továrníci, 
kteří myšlenku tu pojali, uskutečnili a šířili, zažádali i u pařížské světové výstavy za odměnu, 
dokládajíce, „že mezi anglickými velepodnikateli oni poprvé súčastnění se dělníků v čistém výnosu 
podniku zavedli.“ 

Málo let uplynulo od té doby a mnohoslibná myšlenka súčastnění se dělníků v čistém 
výnosu vzala úplně za své - a to nikoliv nedbalostí podnikatelů, nýbrž dělníků samých. Podnikatelé 
byli s velikým užitkem, který poskytovalo těžení uhlí v nedávné době, úplně spokojeni, dělníkům se 
však zdála výška mzdy býti malou; z té příčiny musela býti soustava podělování dělníků částí 
čistého užitku odstraněna a přistoupeno opět k dřívějšímu spůsobu vyplácení pouhé mzdy. 
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Dělnictvo patrně nebylo ještě na tom stupni vzdělání, aby dovedlo výhody soustavy podílnické 
oceniti; někteří z nich použili sice výšku mzdy k zakupování domků, větší však polovice promrhala 
v krátkém čase celý výdělek v lehkomyslném, prostopášném a nestřídmém spůsobu života. 

Také v železářských závodech pokusili se jednotliví držitelé o uvedení zásady podílu v 
čistém zisku do života. Mezi těmi se nalézali též firmy Greening & Co. v Manchestru a Fox, Head 
& Co. v Middlesborough (Midlsbró). Pokusy tyto potkávaly se však z počátku s nezdarem, čímž 
byli vinni hlavně dělníci v uhelnách, kteří požadavky své do nesmyslné výše napínali a tím rozkvět 
železářského průmyslu na nějaký čas zdrželi. Páni Greening & Co. chopili se však věci té horlivě a 
pokud se týče dělnictva s dobrým úspěchem; mnozí dělníci přilnuli k myšlence té rovněž s nemalou 
láskou. Na neštěstí však uzavřela správa závodů celou řadu smluv a kontraktů, které ji přičinily 
veliké ztráty a podnik propadl likvidací. Pan Greening (grýnynk) dokládá, „že společnosti obchodní 
dodělaly se posud větších výsledků než společnosti výrobní, doufá však, že podaří-li se i zde 
korunovati stavbu výsledkem, nebudou dělníci více otroky, nýbrž spolumajiteli kapitálu.“ 

Také firma Fox, Head & Co. dovolila dělníkům, aby se súčastnili v zisku celého závodu; 
trpělať před tím nemálo rozličnými stávkami, tak že závody její dlouhý čas stály. Soustava podílu v 
zisku přijata byla r. 1866 po ukončení dlouhé stávky. Vymíněno však, že nesmí firma přináležeti 
žádnému spolku podnikatelů a továrníků, a rovněž žádný dělník býti členem některého z 
všemocných anglických spolků dělnických (Trade-Union).37) 

Původně zamýšleno vypláceti dividendu z čistého užitku. Později však následováno příkladů 
pánů Briggsů, kteří rozdělovali jen přebytek, který se objevil po desítipercentním zužitkování 
kapitálu. Tento se rozdělil ve dvě polovičky, z nichž jedna připadla majitelům akcií, druhá pak 
dělníkům, úředníkům a vůbec všem, kdož se jakýmkoli spůsobem za mzdu nebo plat v továrně 
zaměstnávali a to v poměru k jich výdělku. Bylo sice též učiněno zařízení, aby mohl dělník úspory 
své opět v továrně uložiti; poněvadž však ve třech letech jen jediný se přihlásil, byl odstavec ten 
zrušen. 

Následkem sklíčenosti na železářském trhu nebylo lze první dvě léta žádnou dividendu 
rozděliti; mzdy se však platily řádně a dělníci uspořili alespoň příspěvky do dělnických, spolků. 
Zásobní spolek dělníků zkvétal. Třetí rok po proměnění závodu v podílní spolek obnášel zisk již 2½ 
%, o který se podnikatelé s dělníky rozdělili. D ělníkům byla mimo to zvýšena mzda na 5 %. V 
čtvrtém roce byla mzda o dalších 10 % zvýšena a to - sebralo smetanu z krajáče. Předce však 
obdrželi mistři a úředníci 4 % zisku. V shromáždění, které se sešlo k vyslechnutí roční zprávy 
celého podniku, vyslovil se Mr. Head (hed) následovně: 

„Jsou snad lidé, kteří považují směr našeho jednání za věc více citu než rozvahy. Nevěřím, 
že lze prováděti obchody se zásadami citu; ale vzdor tomu troufám si tvrditi, že pouhé dělání peněz 
není účelem, aspoň ne jediným, našeho života. Trváme již několik let s mnohými z vás ve spolku a 
považujeme tedy za první povinnost míti ve všem, co se našich společných zájmů týká, vřelé 
účastenství. Ostatně - život jest přece jen dosti krátký. Ještě dvacet neb třicet let a budeme všichni 
pod zemí a jiní dělníci a továrníci pracovati a rozkazovati budou v newportské válcovně. Bylo by 
věcí podivnou, kdybychom neměli cítiti jedni k druhým nijakého účastenství a především my 
podnikatelé k dělníkům, s nimiž jsme tak úzkou páskou spojeni. A tak považujeme - aniž bychom 
tím chtěli nějakou zásadu obchodní zvrátiti - za povinnost nás všech, abychom dbajíce svých 
obapolných zájmů, jedni, k druhým chovali se tak, jak nám věrné konání našich vzájemných 
povinností káže.“ 

Nouze o uhlí začala účinkovati záhubně na dělnictvo železáren; u pecí se nepracovalo z 
nedostatku uhlí. Hlavní příčinou slabého těžení uhlí bylo skrácení hodin pracovních a větší mzda za 
menší dílo. Vzdor tomu se docílila ještě r. 1871 3¼ percentní dividenda příslušníkům továrny. 
Zásobní spolky byly i nadále velmi výnosné, a mnohý dělník uspořil slušné peníze. V příštím roce 
rozdáno 3½ % dividendy; ale nyní se dostavily obtíže. Nouze o uhlí se nezmenšovala. Továrníci se 
radili o prostředcích, kterými by se ustavičnému zvyšování mzdy přítrž učinila a jak by se vliv 
dělnických jednot seslabiti dal. 

Pan Head napomínal dělníky své důrazně, aby drželi pohromadě. „Nenechte se svádět těmi 
dělnickými jednotami. Šetřte jak můžete a zaopatřte se úsporami proti nemocem, které dříve neb 
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později beztoho se dostaví. Pomýšlejte na své stáří, ctěte dobré knihy - zařízením veřejné knihovny 
v našem městě dána vám k tomu nejlepší příležitosť. Důvěřujte jiným a předpokládejte, že jsou 
všichni rozšafní a spravedliví jako vy sami; chovejte se vždy tak, jak se na řádné a vzdělané dělníky 
sluší. Ukažte, že dovedete příchylnosť k vám na jevo danou oceniti a že dovedete si vážiti těch, 
kteří se vynasnažují, aby se vám stalo po právu; střežte se konečně, abyste z nedostatku příchylnosti 
nevypudili ze svého středu nejlepší dělníky zůstavivše továrně lidi, kteří jen tyranství a despotismus 
provozují. Přestaňte následovati těch, kteří jednají pouze ve vlastním prospěchu anebo v slepé žízni 
po slávě, pranic o to nedbajíce, zdali vás uvedou do záhuby, pakliže jen svým sobeckým účelům 
zadost učiní. Lidé takoví jsou jen slepými vůdci slepých - ti, kteří je následují, vydáni jsou 
nebezpečí, že zůstanou konečně od všech opuštěni ležet někde v příkopě.“ 

Nadarmo. Mzdy vystoupily o 20 % a bylo konec dividendám. Nouze o uhlí trvala dále. 
Podnikatelé utrpěli místo zisku velikých ztrát. Cena železa klesla. Válcovny nepracovaly celé dva 
měsíce. Následek toho byl, že v nejbližší valné hromadě jednatel musel zděliti, že „sice hrubý výnos 
převyšuje výdaje továrny na mzdách, materiálu a jiných útrat, nedosahuje však nikterak té výše, aby 
bylo možno krýti veškeré ostatní položky, jako zúrokování kapitálu, odepsání na strojích a ostatním 
inventárním jmění, odepsání nedobytných dluhů atd. - následkem čehož musí oznámiti, že letošního 
roku dividenda ani továrníkům ani dělníkům vyplacena býti nemůže.“ Také v roce 1875 nebyla 
uveřejněna žádná zpráva, vyjímaje té, že se dividenda rozdělovati nebude a že firma nehodlá více v 
rozdávání podílu z užitku pokračovati. Za celý čas, v kterém systém ten byl v platnosti, obdrželi 
dělníci a úředníci skoro 8000 liber užitku. Od té doby zamýšlel také sir Joseph Withworth poděliti 
dělníky své dividendou; ale není dosud známo, jakým spůsobem a na jakém základě se to státi má. 
Dějepisec Carlyle doslechnuv o úmyslu páně Withworthově napsal mu tento list: „Kéž by Bůh dal, 
aby všichni vůdcové průmyslu měli takovou duši jako Vy ! Stav Anglicka zdá se mně v přítomném 
čase velmi nebezpečným; spor mezi kapitálem a prací stává se vždy víc a více zamotaným a těžko 
rozluštitelným, tak že je skoro jisto, že konec všeho bude petrolej, pakliže jiné evangelium než ta 
„ošklivá věda“ nepřijde a neosvítí nás. Dvě věci považuji za jisté. Za prvé, že kapitál a práce nikdy 
se nedovedou smířiti, pakliže se obě strany nerozhodnou konati práci a povinnost svou, jak se od 
čestných a svědomitých lidí sluší, jichž nejvyšší cíl jest: chovati se jako řádní občané tohoto světa a 
poslouchati věčných přikázáních Božích, Tvůrce všeho, což jest. Za druhé: smutnější ještě než časté 
stávky jest ta okolnosť, že - řekněme to bez obalu - se nám zdá, jako by celé Anglicko bylo toho 
náhledu, že nejsnadnější cesta k zbohatnutí záleží v práci zběžné, špatné, nedbalé a klamné. Také 
rozdíl mezi dneškem a ku příkladu jen před sto lety ! Tehdy procitl každý občan Anglicka s 
modlitbou k věčnému Stvořiteli, za udělení požehnání k práci denní, s prosbou, aby se vše dobře 
zdařilo. Dnešního dne procitne celá Anglie - kramáři, dělníci a všeho druhu nádenníci - s 
nevýslovnou, ale přece hluboce cítěnou modlitbou k Beelzebubu. - Ó, pomoz nám, veliký králi 
všech podvodníků, zlosynů a falšířů, abychom konali práci svou co nejnedbaleji, nejrychleji, 
nejzištněji a nejpodvodněji - Amen.“ 

Na štěstí jest na tomto dopisu, jakož i na uvedené „hluboce cítěné modlitbě“ ku králi 
podvodníků jen málo pravdy. Mr. Forster, který o práci a kapitálu také dovede úsudek pronésti, 
pravil onehdy, že od té doby, co jest továrníkem, nevzpomíná časů, kde by svornosť mezi ním a 
dělníky jeho byla lepší než dnes.“ 

Zemřelý sir Francis Crossley se vyslovil, že jest mnoho nesmyslných náhledů a mínění v 
světě rozšířeno; někteří vyčítají dělníkům, že prodávají práci svou za nejvyšší cenu, zapomínajíce, 
že nemají vůbec nic jiného, co by prodali; nejlépe by bylo věci ty ponechati přirozenému běhu. 
Podnikatelé byli velice na omylu, pakliže předpokládali, že nejméně placená práce jest nejlacinější. 
Kdyby továrníci byli poněkud smířlivějšími, kdyby netlačili cenu práce ustavičně dolů, měli 
bychom snad méně stávek a nepříležitostí vůbec. 

„Jaký rozdíl mezi dneškem a před sto lety !“ Opravdu, rozdíl je veliký. Před sto lety nebylo 
ještě Anglicko továrnickou zemí. Vyjma obilí, vlny a lnu, přiváželi jsme vše do země. Větší díl 
našeho železa kupovali jsme ze Španěl, Švédska, Německa a Ruska. Hliněné nádobí přiváželi jsme 
z Holandska, klobouky z Flander, sukno a koberce z Belgie. O našich továrnách na vlnu, bavlnu a 
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len sotva bylo možno říci, že existují. Uhlí bylo těžko dostati, neboť šachty byly zatopeny a vodu 
nebylo lze přemoci. 

Před sto lety neuměli jsme ještě postaviti parní stroj; sotva že jsme dovedli vystavěti mosty. 
Podívejte se na kostely, které jsou postaveny před sto lety a přesvědčíte se, že stavitelské umění 
bylo tehdáž na velmi nízkém stupni. Před sto lety jsme klesli tak hluboko, že hloub nebylo více 
možno. Ani jeden přístav ani jednu lodici jsme tehdy neměli. Na Temži řádili lupiči. Silnice, ač-li se 
tak nazývati mohly, byly plny zákeřníků a ještě v polovici předešlého století pořádali horáci skotští 
loupežnické výpravy do statků selských a pachtýřských v rovinách ležících. 

Naše lodě byly před sto lety shnilé, mužstvo jich sestávalo z vězňů anebo z dělníků na ulici 
schytaných. Když James Watt (džéms vat) se učil před sto lety řemeslu optika a zámečníka, mohl se 
sotva odvážiti na ulici ze strachu, aby jej nechytli a neposlali do Indie nebo do amerických plantáží. 
Před sto lety byli dělníci v uhelnách a solárnách škotských otroky. Není tomu ani čtyřicet let, co 
ženy i děti pracovaly v šachtách. V skutku o návrat těchto časů není co státi. 

Před sto lety zacházelo se s Irskem jako s zemí podmaněnou, a popravy rebelů na šibenici 
nebo zastřelením byly na denním pořádku. Zbouření mořského loďstva potlačeno bylo proléváním 
krve a popravami. Naše města hemžila se rozličnými surovci; surové hry nacházely oblibu a surová 
mluva panovala v strašné míře. Na všech křižovatkách v zemi stály šibenice. Nevěra a pochybování 
u věcech víry obecně panovaly, až Wesley a Whitfield pozvedli hlasu svého proti netečnosti a 
nevěře. Lid je vítal házením shnilých vejcí, klacků a kamenů. Kazatel methodistů vybičován byl 
lidem z Gloucestru. 

Písemnictví bylo před sto lety na velmi nízkém stupni. Novinářství bylo v nejbídnějším 
stavu. William Whitehead (hvajthed) byl tehdy korunovaným básníkem. Kdo jej zná dnes ? Gibbon 
nenapsal ještě své „Klesání a pád (říše římské).“ Junius byl nejoblíbenějším spisovatelem. Bičoval 
ve svých psaních politickou hnilobu a korupci. Vyšší stavy byly surovy, k opilosti nakloněny a v 
mravech zkaženy. Podplácením bylo možno získat místo v parlamentu. M. Dowdeswell (člen 
parlamentu za Worcesterhill) pravil tehdy v sněmovně: Vyloučili jste jednoho člena, kladouce mu 
bezbožnosť a nemravnosť za vinu. Kteří z členů sněmovny, sejdou-li se k veselé pitce, dokáží toho, 
aby rozmluva jejich nebyla plna nemravnosti, bezbožnosti a urážek vlády ? 

Ačkoli náklonnosť k pití je i dnešního dne v Anglicku velice rozšířena, vypadalo to v tom 
ohledu před sto lety mnohem hůře. Na štítech šenkýřů čtlo se: „Za jeden penny možno se zde opíti, 
za dva na mol ochlastati; sláma je zadarmo.“ Opilství slulo mužnou neřestí. Pilo se hodně z 
hluboka; šest lahví najednou vypíti nebylo řídkým uměním ... i opilé kněze bylo nezřídka vídati. 

A jaká byla veřejná obveselení národů před sto lety ? Hlavně souboje, štvaní psů, boje 
kohoutů, dráždění býků, chytání kuny, vystavování na pranýř a veřejné popravy. Jeden poslanec 
odvážil se chváliti boxování v parlamentě „co školu, která vede Angličany k mužné udatnosti“. Býk 
byl při veřejných hrách přivázán ke kůlu a drážděn a kousán od psů. Můžeme si divokosť tohoto 
žertu - rány od pokousáni zvířat, surové křiky pacholků, horších těchto zvířat, surovosť a opilosť, 
rouhání a vůbec nevýslovné ohavnosti, které celé toto divadlo provázely, sotva představiti. Veřejné 
mínění našich dnů se bouří proti takovéto brutálnosti. A přece ještě roku 1802 propadl v anglické 
sněmovně návrh na zrušení štvanic většinou hlasů, an p. Wyndham obhájce nahoře spomenutého 
sportu dokazoval, že honitba a závodění koňské mnohem surovějšími zvyky jsou než štvanice a 
pranice. 

Pranýř byl ještě před padesáti lety jednou z našich nejctihodnějších institucí, a mužové i 
ženy přinucováni byli státi pod ním za přestupky, o nichž by moudrý soudce spíše mlčeti měl. 
Strašné výstupy, kdy ženy i muži se sběhli a ubohého hříšníka všeličímž pohazovali, byly tak 
ohavný, že je nelze ani popisovati. Neméně ošklivé byly veřejné výprasky, kterým se nejen mužští, 
ale i ženské na veřejném místě podrobiti museli. Veřejné ohavnosti a nestoudnosti starých zlatých 
časů byly by i Neronově době k hanbě sloužily. 

Dráždění býků, boje kohoutů a jiné surové zábavy nyní již vymizely. Ba i lískovka skoro 
zmizela. Opilství se považuje za velikou hanbu. „Staré zlaté časy“ odešly a doufáme, že se nikdy 
více nevrátí. Dělník má nyní hojné prameny ku vzdělání svému otevřeny. Mámeť výstavy, veřejné 
zahrady, parníky a železnice, čítárny a kavárny, sbírky přírodní, musea, botanické zahrady a 
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koncerty za levnou cenu. Na místo dřívějších ohavných vyražení vstoupil nyní zdravější život, větší 
vzdělání, větší střídmosť a v celku i lidumilnější smýšlení. Po sto letech mnohé špatné vlastnosti 
jsme odložili. Co národ jsme neméně udatní, ale mnohem méně surovi. Neubylo nám na mužnosti 
ale na hrubosti. Mravy jsou jemnější ale naše vytrvalosť, odvaha a energie je ta sama jako dříve. 
Máme více úcty před sebou a národ náš více úcty ve světě. Na zvyky, které před sto lety panovaly, 
pohlížíme nyní se studem. 

Vymožení, na které Anglicko nejvíce pyšno býti může, spadají právě do posledních sto let. 
Angličtí otroci se stali svobodnými doma i v cizině. Právo volební rozšířeno na všechny vrstvy 
společnosti. Zákony obilní zrušeny, svoboda obchodu prohlášena. Naše přístavy otevřeny celému 
světu. 

Pohledněme jen na to, co vykonali naši vynálezci. James Watt vynalezl parní stroj, který v 
málo letech vyvolal veliký počet nových průmyslových odvětví, které daly ohromnému počtu 
dělníků zaměstnání. Henry Cort vynalezl vyrábění kovaného železa pudlováním a dovedl toho, že 
mohlo Anglicko se svým vlastním železem vystačiti, aniž by se, jako až dosud, muselo spoléhati na 
země cizí, snad docela nepřátelské. Veškeré přístavy, skladiště a loděnice povstaly v nynějším 
století. Paroloď, železnice, telegraf vynalezeny byly teprve v posledních padesáti letech. 

Výčitku, jakoby angličtí dělníci lehkomyslně, nedbale a „na oko“ pracovali, lze těžko 
připustiti. Anglické přístavy otevřeny jsou celému světu a kdyby Francouzové, Němci, Belgičané 
neb Amerikáni lepší tovar vyráběli než Angličané, tu bychom museli brzy vývoz náš zaraziti, ba co 
více my bychom ztratili vlastní svůj trh doma. Cizině je volno nyní na anglických trzích laciněji 
prodávati, než Angličani sami. Svobodný obchod zaveden byl v té pevné důvěře, že Angličan je 
nejlepším a nejpoctivějším dělníkem světa. Stane-li se kdy, že budeme vyráběti zboží špatné, pak je 
po svobodné tržbě, a my budeme nejspíše nuceni uložiti na cizí tovary veliké clo. Vývoz anglického 
zboží však naopak rok od roku vzrůstá, anglické tovary považují se ne za nejhorší, nýbrž za nejlepší 
na světě, a nejeden kontinentální továrník opatřuje zboží své anglickou známkou, aby jim dal tím 
lepší odporučení. 

Anglickými stroji a dělníky bylo možno teprv na pevnině továrny zaříditi a i dnes bychom 
mohli - kdyby nebylo vysokých ochranných cel - vzdor lacinějším mzdám kontinentálním veškerý 
tamější trh opanovati. 

Mr. Brassey (podnikatel železnic) praví ve své knize o práci a mzdách (work aud wages): 
„M ůžeme směle tvrditi, že anglický dělník strojnický pracuje ve svém oboru nedostižitelně. Každý, 
kdo v středozemním moři cestoval, zajisté se pamatuje, že neviděl jiných strojvůdců na lodích než 
anglických. Konsul Lever tvrdí, že ohromný závod rakouského Lloydu v Terstu nejen ve svých 
dílnách, nýbrž na všech parolodích anglické strojníky zaměstnává. Ačkoli by nebylo nesnadno 
zaměniti je Němci nebo Švýcary a to s menším platem, přece zabezpečuje známá správnosť, 
inteligence, a mistrovství ve všech jednotlivostech řemesla Angličanům převahu na dlouhou ještě 
dobu nad ostatními.“ 

Angličané jsou nejlepšími horníky, nejlepšími strojníky a zámečníky, lodníky, staviteli lodí, 
prádelníky a tkalci. Mr. Brassey tvrdí, že při stavbě dráhy z Paříže do Rouenu byli zaměstnáni vedle 
Francouzů a Irčanů také Angličané. Při stejné práci v lomu v Bonniérs obdržel Francouz tři, Irčan 
čtyry a Angličan šest franků denně a práce posledního z nich vzdor tomu uznána byla za 
nejvýhodnější. Převaha anglického dělníka nad cizím ukázala se všude, kdekoli se  udala  
příležitosť   zaměstnávati  jej   vedle  jiných. 

Není pochybnosti o tom, že Angličan pracuje „zběžně“; ale k rychlosti jeho výkonů přispívá 
hlavně strojnictví anglické, M. Jules Simon (žül Simon) praví, že byl dělník druhdy rozumem 
nadanou silou; nyní však se tím stal stroj, a dělník jest jen rozumným vůdcem hrubé síly. Jen 
rychlosti anglických strojů, inteligenci a obratností dělníků děkuje anglický továrník svůj zisk, při 
čemž může poskytovati dělníkům svým mnohem větší mzdu než se na pevnině platí. Ve Francii 
obsluhuje v přádelně jedna osoba 14, v Rusku 28, v Prusku 37 a v Anglicku 74 vřeten. Rychlosť 
našich strojů umožňuje nám přivážeti bavlnu z Indie, zpracovati ji v Manchestru a prodávati ji opět 
v Indii - laciněji než domácí tam látku calico (kalikó). 
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Pan Chadwick uvádí následující případ: Manželka jednoho znamenitého továrníka na bavlnu 
ukázala jednou svému muži krásný kus muselínu, který v Londýně co původní indickou látku 
koupila; při tom podotkla, že kdyby dovedl takovou látku vyráběti, znamenitý a mistrovský kousek 
by dokázal. Pan Chadwick jej vzal, prohledl, zkoušel i poznal v něm k velikému překvapení své 
ženy výrobek vlastní továrny vyráběný výhradně pro indický trh, odkud se co vzácnosť dostal do 
Anglie a zde za drahý peníz prodával. 

Každoročně dostává anglická vláda zprávy konsulů, které pojednávají o stavu pracujícího 
lidu ve všech zemích vzdělaného světa. Nedávno se dotkl i člen parlamentu Mr. Walter těchto 
zpráv; v jisté řeči držané v sněmovně pravil: „ ... ve zprávách těch jeden náhled bohužel příliš často 
se opakuje, míním totiž okolnosť, že dělnictvo cizích zemí není pyšno na svou práci, aneb abych se 
vyjádřil určitěji „nezakládá si na své dělnické cti“. Pamětihodný příklad toho tvrzení podává nám 
země, která jinak činívá výminku v tomto nešťastném pravidle - míním Švýcarsko. Země ta je 
svými školami a hodinami proslulá - ale věc, kterou chci vypravovati, poučuje nás, že pouhé 
vzdělání školské a pouhá obratnosť nedostačuje, jestli dělníku schází vlastnosť, kterou jsem nahoře 
naznačil. Pravidlem jest sice, že dělnictvo švýcarské ve svých rozličných odborech a zaměstnáních 
věci své je úplně znalé, že pracuje obratně a s láskou k věci, že je výborně vzděláno atd. - ale jsou 
bohužel i výminky. Tak se ku př. pokusili nedávno hodináři okrsku St. Imier (sén imyjé) v bernské 
Juře o vymknutí se z tohoto obecného pravidla. Vzpomněli si, že by bylo snad lépe pracovati hodně 
mnoho ale špatnějšího zboží než málo a dobrého. První čas dařilo se jim podobné klamání 
odběratelů hodin dosti dobře, ale poznenáhla přišly výrobky jejich v tak špatnou pověsť, že je 
nebylo možno více udati a konec konců byl všeobecný bankrot všech hodinářů dotčené krajiny. 

Chci se však zmíniti ještě o jiné vlastnosti neanglických dělníků; jsouť celkem šetrnější než 
angličtí. Pilnosť jejich je sice méně vydatnější ale hospodárnosť a skromnosť v požadavcích je u 
nich mnohem větší. Francouzové jsou mnohem střízlivější, v mravech jemnější a hospodárnější než 
Angličané. Mr. Brassey vypravuje, že při počátku stavby dráhy pařížsko-rouenské zavedli 
podnikatelé čtrnáctidenní výplatu mzdy; ale sotva že se začalo pracovati, již se hlásili Francouzové 
o výplatu měsíční. 

M. Eeid ředitel stavby tvrdí, že je francouzský nádenník mnohem neodvislejší a 
úctyhodnější než anglický. Co doklad uvedl, že naproti prosbě Francouzů o měsíční výplatu žádali 
Angličané o týdenní, z kteréž ovšem ve středu již neměli ani krejcaru. „Nic nesvědčí tak o stupni 
vzdělanosti dělnictva, jako okolnosť, že je s to vystačiti celý měsíc bez mzdy.“38) 

Ačkoli nemá dělník francouzský tak četných příležitostí k spoření jako anglický, přece spoří 
desetkrát více než jeho soupeř - jak Journal des Débats tvrdí. Ve Francii je jen asi 1000 spořitelen a 
filiálek dohromady; ale do těch málo ústavů vložili dva miliony nižším třídám náležejících 
vkladatelů okolo 280 milionů zlatých rak. č. Sluší připomenouti, že obyvatelé měst ukládají své 
úspory v rentách (důchodkových úpisech) státních, kdežto venkované raději pozemky přikupují. 
Všichni pak jsou dobří hospodáři, spořiví a s málem spokojeni; a jakž by nebyli ? Jsouť k tomu již z 
mládí vedeni. 
 
 

33) Ti, kteří přišli s Vilémem Podmanitelem do země, nenáleží k nejstarším nýbrž k nejmladším rodinám 
Anglicka; jsou poslední z těch, kteří obsadili britskou zemi. Anglové a Sašové, jichž země rozdělili Normané mezi sebe, 
měli Britsko mnoho set let před Vilémem Podnianitelem v držení. Ve vzdálenějších údolích Yorkshiru a Lancashiru lze 
ještě dnes nalézti stopy původního plemene. Tím spůsobem může býti, že rodina Crossleyů delším rodokmenem se 
vykázati může než kterákoli z těch, které přišly do země s Vilémem Podmanitelem. 

34) V nynější době naduté vypínávosti, kde se bohatý potomek za svého děda i praděda stydí a všemožné 
(obyčejně marné) pokusy činí, aby své šlechtictví dokázal, jest zajisté potěšitelno slyšeti taková rozšafná a statečná 
slova, jakých sir Francis Crossley užil, an vypravoval celou věc, jak se skutečně má a učinil památku své matky 
účastnou té cti, které se jemu při slavnostní příležitosti tak hojně dostalo. 

35) Nalézá se uprostřed města Halifax, pokládaje plochu 12½ akrů. Zařízení jeho stálo sira Francise Crossleye 
35.000 liber (350.000 zl.), který mimo to odevzdal obci ještě 6300 liber, aby se z úroků této jistiny platily výlohy k 
udržení parku potřebné. 

36) Reports of the Paris Universal Exhibition 1867. 
37) K vysvětlení hořejšího vidí se nám o působení jednot továrnických a dělnických následující podotknouti. 

Trade Unions (tréd junjns) jsou dělnické spolky v Anglii, jichž členové přináležejí jen k jednomu určitému skupení 
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řemesel ku př. strojnickému, stavebnímu a hornickému atd. Účelem spolků těchto jest hájení zájmů dělnictva, 
sprostředkování umístění členů, uveřejňování uprázdněných míst a podobné. V posledních letech zabývali se však 
hlavně pořádáním staveb a podněcováním odporu proti továrníkům a kapitalistům. Někteří z těch spolků mají 
ohromnou moc a veliké prostředky peněžité, které plynou z příspěvků členů, jichž mnohý spolek na 50.000 až 60.000 
počítá, Za člena přijme se jen dovedný dělník, který se řemeslu svému řádným spůsobem vyučil. „Nevyučence“ nebo 
nádenníky jednoty netrpí. Nečlenové jednoty jsou v továrnách jen z milosti trpěny a to tak dlouho, pokud se nehlásí člen 
o místo. Vůbec provozují naproti podnikatelům téměř neobmezenou vládu, tak že těmto nezbývá nic jiného, než spolčiti 
se mezi sebou v jednoty továrníků na obranu svých zájmů. Donucovací prostředek dělnických jednot k zvýšení mzdy 
jest strike (stávka, zastavení práce, strajk), donucovací prostředek spolku továrníků jest lock-out (lok aut, zavření 
práce), což znamená úplné zaražení práce v celém okrsku průmyslovém na tak dlouho, dokud dělníci ve svých 
požadavcích nesleví. Takým spůsobem jsou dělníci a podnikatelé ustavičnými nepřáteli jedni druhých.  P. p. 

38) Thomas Brassey M. P: On work aud wages. Podobné pokusy učinila správa jisté dráhy české se svými 
dělníky. Než návrh na vyplácení mzdy za čtrnácte dnů (místo za týden) potkal se u dělníků s takovým odporem, že od 
věci upuštěno. P. p. 
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Kapitola dvanáctá. 
 
 
 
 

O těch, kteří více vydávají než přijímají. 
 
 

Slovíčka Ano a Ne v dobrém i zlém - jsou všemocnými velikány na světě.  
 

Jerrold. 
 
 

Sto let plných mrzutostí a trápení nezaplatí mi ani trojník z toho, co jsem dlužen. 
 

Z francouzského. 
 
 

Těšiti se všeobecné vážnosti - pěkná věc pro lidi, kteří si to mohou koupiti, ale 
vrhnouti se k vůli tomu do dluhů - tu pukne srdce i anděla ! 

 
Jerrold. 

 
 

Hlavní hřích moderní společnosti jest přepjatosť - hřích to nejen v třídách bohatých nýbrž i 
středních a nižších obecně panující. 

Nikdy nebyla žádosť: býti nebo aspoň zdáti se bohatým tak všeobecná jako dnešního času. 
Nikdo není více spokojen s výdělkem, který poskytuje počestná a rozšafná píle; každý se chce státi 
najednou bohatým - špekulací, hrou, sázkou, švindlem neb podvodem. 

Všeobecná přemrštěnosť objevuje se všude - zvláště v městech a to na ulicích, v parkách a v 
kostele. Přepjatosť v oděvu je jen známkou zla, které se jeví ve všem. Žijeme bez ohledu na své 
kapsy a následky toho vidíme v každodenních úpadcích, nezdarech obchodníků, soudních sporech, 
kde tak často vychází nepočestnosť a zpronevěření na jevo. 

Každý hledí, aby se zdál bohatým - třeba jen na oko. Pokrytec snadno oklame toho, kdo se 
oklamati dá. Dnešního dne snaží se každý, aby žil skvěle, aby bydlel v krásném domě, dával dobré 
tabule, pil dobrá vína a projížděl se v ekypáži. A to je často jen pomocí nepoctivého jednání možno. 

Nelze ovšem o všech tvrditi, žeby byli podobným spůsobem živi; mnozí jsou však svou 
marnotratností podvodu dosti blízko. Žijí tak, že jim z příjmů nic nezbývá - často přidělávají ještě 
dluhů. Přeji sobě, aby je každý považoval za „vážené osobnosti“, řídíce se velmi nebezpečnou 
zásadou: „Musíme dělat, co jiní dělají.“ O tom, zdali kapsa stačí, nerozmýšlejí dlouho, jim jde jen o 
získání „rešpektu“; při tom však ztrácejí poznenáhla všechen „rešpekt“ před sebou - všechny ohledy 
k osobě vlastní. Oděv, byt a spůsob života považují za jedinou známku své důstojnosti. Možno, že 
činí v očích světa jakýsi dojem; ale dojem ten je docílen pokrytstvím a klamem. 

Bůh chraň, aby se zdáli chudými ! Chudoba se musí zakrýti všemi možnými prostředky. 
Peníze své utratí dříve, než je vydělali, u kupce berou na dluh, rovněž i u pekaře, řezníka a v 
módním krámě. Pro své „přátele“ pořádají traktace - na účet obchodníků. „Přítelíčkové“ tito ztratí 
se arci při možném obratu nešťastném a neznají se více k zadluženým. 
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A přece jsme s to chudobu na pólo odzbrojiti, dovedeme-li se tak dalece přemoci, abychom 
dovedli odporovati: „ne, nelze mi to učiniti.“ Přátelé, kteří jen při pěkném počasí přátelsky se k nám 
chovají, nejsou nám k užitku, leda co známka, že jsme již hluboce klesli. K čemu vůbec takové 
známosti ? Jest nám co platna ? Pranic, ani v společenském ani v obchodním životě. Úspěch závisí 
na jiných faktorech - na povaze a dobré pověsti. Kdo se pokouší o dosažení ovoce příčinlivosti a 
pilnosti dříve, než si ho byl zasloužil, padne do dluhů a zahyne. 

V jedné anglické veselohře vystupuje osobnosť „paní Grundy“, která je jaksi zobrazení 
všeho, co společnosť, móda, mrav a zvyk od nás požaduje. Osobnosť tato je sice již dávno figurou 
otřepanou a obyčejnou, ale moc její jest vzdor tomu veliká. My všichni se, snažíme napodobovati ji; 
posloucháme poslušně, co nám velí. Poddáváme se jí bez odporu a bojíme se, abychom ji neurazili. 
Pomyšlení: „co řekne tomu as paní Grundy ?“ dusí v nás mnohý dobrý úmysl a ničí mnohý skutek 
přemáhání sebe. 

Zdá se, jako bychom se proti každému samostatnému jednání zapřísáhli. Každému 
samostatnému projevu ubíráme odvahu a požadujeme jednotvárnosť. Každý má hleděti okem jiným 
a mysliti rozumem cizím. Zbožňujeme etiketu, moderní to modlu; pohled náš není upřen do výše 
neb do předu, nýbrž nazpět. Nejsme s to jednati a mysliti za sebe. Bojíme se vystoupiti z ovzduší 
nesvobodného myšlení a jednání. Nechceme hájiti duševní svobodu svou; nosíme na sobě ovoce 
cizí, nikoliv vlastní. 

V životě soukromém roztahuje se rovněž duch ten velice. Žijeme tak, jak společnosť káže, 
dle škály společenské, v jaké se nacházíme. Máme pověrečnou náklonnosť k obecným zvykům. 
Jíme, pijeme a bydlíme v úplném souhlasu s „paní Grundy“. Pokud se tak děje, máme dle 
všeobecných pojmů nároky na „úctu“. Tak běží mnozí střemhlav v náruč zkázy, aniž by měli pro to 
jinou omluvu než: „svět to chce“. Obávají se toho, „co jiní o nich řeknou“; kdo jsou ti „jiní“ ? - lidé 
krátkozrací, marniví a pošetilí. 

Sir William Templ tvrdí, „že neustálé snažení zdáti se, čím vlastně nejsme, a míti něco, co 
vlastně nemáme, je hlavním kořenem vší nemravnosti“. Tvrzení to je úplně pravdivé, jak všeobecná 
zkušenost učí. 

Klam je hlavní chorobou našeho věku. Všeobecně převládá snaha - zvláště v středních a 
vyšších vrstvách společnosti - zdáti se něčím, čím nejsme. Hlavní váha přikládá se zevnějšku, 
drzému tlačení se v popředí a klamání o pravém stavu věci. 

Hlavní cíl vše je: vzbuditi „úctu“ - věc to, která je jinak chvalitebná. Zasloužiti sobě úctu z 
důvodů rozšafných - toť věc, která slouží každému ke cti. Ale většina osob vyhledává úctu 
spůsobem nepoctivým, zevnějším klamem, nošením pěkných šatů, obýváním nádherných bytů a 
vůbec v opičení se dle vyšších stavů. Na mravní cenu nehledí, ale na lesklé, mimo naši osobu ležící 
věci, na cinkání dukátů v kapse. V nynějších časech může se každý těšit úctě - třeba byl jinak 
padouchem. 

Tento znemravňující a falešný zvyk povstává z přílišného přeceňování dvou na svém místě 
jinak výborných věcí - postavení a bohatství. Každý hledí se dostati do třídy vyšší; kastovní duch 
vládne v třídách nejnižších i nejvyšších. V Birmighamě byly dva kluby dělníků; jeden nosil kabáty 
se šosy, druhý bez šosů: první pohlíželi s opovržením na druhé. A tak je to všude. Lokaj za vozem 
barona nosí svůj nos mnohem výše než lokaj sládka. Ať vstoupíme v kteroukoli vrstvu, třeba hodně 
hlubokou, všude uvidíme, že jeden stojí výše nad druhým. Zvláště v středních stavech pozorujeme 
jakousi uzavřenosť a upjatosť. V malých městečkách a vesnicích nacházíme úplně uzavřené kruhy, 
které se vespolek míjí, jedna druhou opovrhují a nenávidí. Kdežto však každá třída přístup k sobě se 
strany nižší co nejvíce obmezuje a střeží, snaží se naproti tomu prorazit onu sociální hradbu, která je 
dělí od vrstev vyšších. 

Po předních místech je někdy pravá honba, a každý se domáhá, aby jich dosáhl, k čemuž 
volí někdy dosti nepěkné prostředky. Chceme, aby se nám lidé klaněli; k tomu účelu musíme se 
aspoň zdáti bohatými. Odtud ono pachtění se po příznacích urozenosti, zámožnosti, lesku; to nám i 
vysvětluje mnohdy podivný, zde zakuklený, zde zfalšovaný ráz vkusu, zničené vlohy, puklá srdce, 
pošetilosť, lehkomyslnosť a ztřeštělosť. 
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Jeden z nejzáhubnějších zvyků moderní společnosti záleží v zvaní a častování velikých 
společností. - Lidé nabíjí celé své domy „urozenou“ luzou, jak toho žádá (ovšem směšný) mrav. 
Rousseau při všem zbloudění svého ducha dobře pravil: „Nechť je mé obydlí jeden den třeba malé, 
nedostatečné, nežli po celý rok příliš veliké.“ Náš nynější svět obracuje zásadu tu vzhůru nohama; 
neb nezdar nejedné domácnosti pochází z toho, že se začalo s velikým bytem neb s velikým 
nákladem na nábytek. V tom ohledu měli bychom sobě bráti příklad z tříd pod námi nikoli nad 
námi stojících. 

Příčina veliké znemravnělosti naší společnosti neleží však ani tak v klamivém zevnějšku 
samém, jako v prostředcích, které se k dosažení jeho užívají. Kdo jednou zaujímá v společnosti 
jakéhosi postavení, drží se zuby nehty jednou nabytého stanoviska a na žádný s působ nepřipustí, 
aby se uskromnil. Člověk, který je považován za bohatého, poněvadž jezdí v kočáře a pije 
šampaňské, neodhodlá se k tomu, aby jezdil v drožce a pil pivo. Za to člověk, který jezdí v drožce, 
cítil by se velice poraženým, kdyby měl jíti ze svého bytu do obchodu pěšky. Takoví lidé se raději 
vrhnou nepoctivosti v náruč, než aby sestoupili o jeden stupínek níže, než aby postrádali potlesk a 
prázdnou strojenou úctu onoho velikého blázince, kterému říkáme „svět“. 

Každý z nás si zajisté připomene mnohé vážené osobnosti, které z jedné přemrštěnosti do 
druhé padajíce, nerozumně cizí peníze tratili, jen aby mohli hráti ve světě nějakou obdivuhodnou 
úlohu, až se konečně vše strašným pádem a velikým bankrotem skončilo, úpadkem, který nejen 
původce, nýbrž na tisíce nevinných lidi zničil. Ti, kteří se vyrovnali, dali věřitelům šest penců z 
libry - šesták z dukátu ! Skutečně, pět šestin švindlu a podvodu v kupeckém světě pochází z 
chorobného bažení po zevnějším lžilesku. 

Co vše nepřináší se v obět falešné „úctě a vážnosti“ ! Klid duše, poctivosť, rozšafnosť, cnosť 
- vše se obětuje zevnějšímu lesku. Podvádíme, klameme, zpronevěřujeme, utíkáme se ke lsti - jen 
aby se „svět“ nedověděl o pravém stavu našem. Mučíme se a v otroky obracíme, jen abychom 
dosáhli potlesku aneb aspoň dobrého mínění „světa“. 

Jak často lze mnohou samovraždu tímto způsobem vysvětliti. Marniví lidé se raději se 
životem než s „úctou a vážností“ rozloučí. Raději přeříznou nit svého života než nit svého 
rozkošného živobytí. Málo samovražd z opravdové nouze pochází. „Nikdy neslýcháme,“ praví 
Barlow, „že se někdo z nedostatku chleba oběsil, ale často z nedostatku kočárů.“ 

Hlavní obětí této mizerné a hanebné domýšlivosti bývá ženské pohlaví. Je tím ovšem často 
vychování vinno, které jim vštěpuje zvrácené ponětí o životě, zvláště kde se jim namlouvá, že lidi a 
věci hlavně dle zevnější formy oceňovati sluší. Vychování nynější obracuje často zřetel na to, že 
jest potřebí zalíbiti se, uměti obracovati všechny zraky na sebe, atd., místo, aby bylo přihlíženo k 
vzdělání a ušlechtení vlastností ducha a srdce. Vštěpují se jim nezřídka názory, které modu, 
urozenosť a pýchu co hlavní ženské cnosti považovati přinucují. Cílem jejich snah musí býti prý 
vždy vysoké postavení v společnosti. Zločiny a neřesti jsou (prý) méně strašný než „sprostota a 
nízkosť“. Takým způsobem stávají se ženy a dívky naše otroky mody, návyků a „vznešených 
mravů“. Vrozená jim dobrosrdečnosť povahy se kazí, srdce chladne a nejušlechtilejší prameny štěstí 
- hlavně ty, které plynou ze soucitu s bližním každého stavu - zaniknou a vyschnou. 

Či nepovažuje se v lepší společnosti skutečné nebo domnělé bohatství za zásluhu bůh ví 
jakou, pěkný zevnějšek a pyšné vykračování za nejvyšší stupeň cnosti, kdežto chudoba za těžký 
zločin platí ? Ano tak hluboko sahá zatvrzelosť ducha jistých kast, že děvče z lepšího rodu, které 
ztrativši rodiče tou neb onou nešťastnou náhodou a zbaveno jsouc veškerých prostředků, šitím a 
ženskou prací živiti se musí, okamžitě přístup do „vážené“ společnosti ztratí a vůbec z veškerého 
bližšího styku vypuzeno bývá. Rozhodnutí býti neodvislým (statečné to rozhodnutí !) považuje se v 
kruzích těch co něco ponižujícího; a modou i světskými choutkami vychování raději vše podstoupí, 
než aby ztratili postavení,  vlivu a slova v společnosti. 

Není divu, že v našich časech stala se žena hlavní pomocnicí muže v utrácení, rozhazování a 
modním parádění. Ženské nepachtily se nikdy po krásných šatech jako dnes. Zrovna jako v 
nevázaných a prostopášných časech Ludvíka XV. ve Francii. Moda je v největší horečce. Dámy se 
posuzují dle toho, jak se nosí, nikoli dle toho, jaké jsou. Na místo jednoduché ženské krásy 
vstoupila přemrštěnosť, téměř neslušnosť v šatstvě. Wordsworth popsal jednou „ženu dokonalé 
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krásy“. Kde by ji za našich dnů nalezl ? Zajisté ne v těch pestrých navěšených figurách - z hadrů a 
carů sflikovaných loutkách s falešným vlasem, falešným ruměncem na tváři, falešnými brvami a 
jiným klamem. 

Zvyky ty nepanují však pouze v majetných třídách; rozprostraňujíť se i dále - bohužel i na 
třídy, které pouze z výnosů své práce živi jsou. Také zde se rozhostil přepych a opičení se po 
vyšších. Také zde se žije bez ohledu na výšku příjmů, bydlí ve villách, navštěvují divadla. Každý 
trojník se probije, jakmile se vydělá - někdy i dříve. Muž nepojistí svou rodinu na život; žena dělá 
jen dluhy. Kdyby manžel zítra zemřel, budou museti žena a děti na žebrotu. Peníze, které v 
nejlepších letech vydělal, padnou na získání „úcty a vážnosti“ a zůstane-li po něm něco, stačí to 
zrovna jen na výlohy pohřební. 

„Jsou ty šaty zaplaceny ?“ táže se manžel. - „Ne.“ - „Tak si dovoluješ šatiti se na útraty 
jiného ?“ - Žádná paní nemá právo dělati k vůli šatům dluhy. Činí-li to, tedy se šatí na útraty 
krejčího. Toť jedna z věcí, která tak často muže sužuje a která je i s to, odciziti mu srdce manželky 
jeho na vždy. Takým spůsobem rozpráší se příjmy a život nespokojeným a trpkým se činí. To platí 
hlavně tam, kde muž a žena stejní jsou marnotratci. Děláš-li dluhy, dáváš tím svobodu svou v moc 
osoby cizí. Každé zaklepání na dveře tě ulekne a před listonošem dostaneš strach - vždyť ti může 
nésti nějaké nepříjemné upomínací psaní. Rozpaky se budou množiti; nejsa sto, abys zaplatil, budeš 
se hledět nějakým pokryteckým způsobem vytáčet - s počátku omluvami, později lží. „Lež na 
hřbetě viny se projíždí.“ 

Jak pošetilé jest dělati dluhy, abychom mohli užívati věci zbytečných ? Kupujeme zboží, 
které jest příliš krásné, než abychom je mohli zaplatiti. Ale nabídne se nám šestiměsíční úvěr - jsme 
chyceni. Pokušení tomu jsme neodolali. Jsouce slabi, abychom se spokojili se svými příjmy, 
saháme na příjmy cizí. Římané považovali dluhy své za nepřítele; my bychom věru měli sto příčin, 
pohlížeti tak na naše moderní kupce; vábějíť ženy i muže k dělání dluhů a zasýlají jim falešné účty. 
Požadují vysoké ceny a my je platíme - někdy dvojnásobně, neb není možno oceniti účty, které se 
na dlouhé lokte protahují. 

Rada profesora Newmanna (Njumena) hodná je následování. „Velice bych si přál, aby dluhy 
krámské po uplynutí jisté lhůty nebyly zažalovatelny.“ Následek toho by byl, že by nikdo nemohl 
žádati v krámě dlouhého úvěru, leda u velmi známého kupce a to na malé částky. Veškeré ceny 
klesly by na pravou míru. Nepoctivému jednání našich modních dlužníků, kteří vždy pozdě platí, 
pakliže platí vůbec, byl by brzy učiněn konec. Kupci by pochodili při tom lépe a tisícové uchránili 
by se zkázy.39) 

„Neuvoď nás v pokušení !“ V prosbě této výborná známosť lidské povahy dává se na jevo. 
Stane-li se pokušení skutečně pokušením, pak mu neodolá nikdo více. Paní, která se rozmýšlí, má-li 
se vydlužit na tu neb onu zbytečnou věc nebo ne, je již ztracena. Učenník nebo kupecký mládenec, 
který chtivým okem po penězích svého pána šilhá, dříve neb později sáhne po nich. Učiní to, 
jakmile přemůže onen pocit, který mu dotknutí se cizího majetku zbraňuje. Na ten spůsob 
vychovávají se návyky, které se v povahu člověka vkrádají, aniž by sobě toho byl dobře vědom. 

Dělání dluhu je hlavní příčinou nepoctivosti; nezáleží na tom, jakého druhu dluhy ty jsou; 
zdali nezapravené sázky, neoplacené dluhy v kartách, aneb nezaplacené účty v modním krámě. 
Osoby, které mají jinak dobré vychování a které poctivým spůsobem chléb svůj dobývají, ruinují se 
často tím, že sahají za meze svých příjmů, že se hledí zdáti něčím, čím nejsou, spekulují, a se 
zanedbanými osobami obojího pohlaví obcují. 

Spisovatel tohoto díla má dosti zkušeností o spůsobu, jakým se mladí lidé od dráhy cnosti 
odbočili a do náruče neřestí a zločinů uvrženi byli. Při jedné příležitosti stalo se, že jméno jeho 
zfalšoval jakýsi kupecký pomocník, aby si zaopatřil jistou sumu peněz, kterými by mohl zaplatiti 
své dluhy v hostinci. Zloděj tento byl původně mladíkem dle pohledu dobře vychovaným, 
rozumným a nadaným, který měl pěkné známosti a spojení; byl též ženat, a paní jeho pocházela z 
velmi vážené rodiny. Ale náruživosť jeho k nápojům a kartám dovlekla jej až k zločinu; byl uznán 
za vinna a odsouzen k několikaletému vězení. 

V jiném případě byl hříšník synem anglického kněze. Ukradl několik cenných papírů, které 
za peníze proměnil; byl pronásledován. Aby své pronásledovatele s pravé stopy svedl, rozhlásil, že 
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ujel přes Southampton do Austrálie. Všechny parníky byly v přístavech prohlednuty, ale nikoho 
nenalezli, který by se na popis hodil. Po nějakém čase obdržela anglická banka jednu z 
proměněných jím bankovek z Dublína. Hned byl tam vyslán agent policie, který jej konečně ve 
společnosti nejsprostších a nejzanedbanějších lidí vyslídil; byl zatknut, do Londýna odeslán a k 
dvanáctiměsíčnímu vězení odsouzen. 

Opět jiný případ. Zločinec zaujímal vysoké místo, tak vysoké, že se stal v krátce i ředitelem 
královské švédské železnice. Bylť jedním z té až příliš četné třídy lidí, kteří nedbajíce poctivosti, 
rozšafnosti a mravnosti, snaží se dáti vzezření co možná největší důležitosti. Jako obyčejně se stává, 
padl do dluhů a stal se nepoctivým; tovaryšil s nejobyčejnějšími zloději. Odciziv klíček z úřadovny, 
odevzdal jej známému zločinci. Klíček ten patřil ke skříni, v které se odesílalo zlato a stříbro z 
Londýna do Paříže. Od klíčku toho učinili voskový otisk a dle toho nový železný klíč, pomocí 
kteréhož se provedla svého času pověstná „krádež zlata“. Po nějakém čase chytili zloděje a onen 
člověk, který ukradl klíček - ten samý, který si dovedl dodati vzezření všeobecně váženého muže, - 
tehdy ředitel švédské železné dráhy, byl zatknut, souzen a k doživotní deportaci odsouzen. 

John Davis, druhdy kaplan v Newgate (njugét), uveřejnil mezi jinými zprávami („o 
příčinách zločinů“) též následující: 

„Znal jsem jednoho mladíka, syna námořního důstojníka, který vlasti své s  vyznamenáním 
sloužil, ale brzy zemřel; mladému synu jeho dostalo se místa v státních úřadech, který celou službu 
svou matce odevzdával. Byli zde ještě jiné děti, dvě malá dorůstající děvčata. Skromná pense a 
synova podpora činila je šťastnými. Ale mladík ten začal si poznenáhla zakládati příliš na svém 
zevnějšku. Nosil drahý oděv; nebylo u něho dosti síly ducha, aby dovedl uvážiti, že mnohem větší 
krása v srdci a povaze člověka se nalézá, nežli v pěkných šatech. Pomáhal sice s radostí matce a 
sestrám, ale zapomněl, že radosť ta vyžaduje oběti skrovnějšího se šacení a většího hospodaření. 
Šaty jeho mohly býti obnošené: obnošenosť ta nebyla by známkou nedbalosti, nýbrž čestného 
vykonání povinnosti, kterou mu cit jeho synovský ukládal. Ale na to bláhový mladík nepomýšlel; 
začal se styděti za svůj jednoduchý oděv. Krásné šaty jeho soudruhů jej pálily v očích ... přál si též, 
aby „vypadal pěkně“. V slabé chvíli jedné objednal si u nejmodnějšího krejčího nový oděv. 
Postavení jeho a podmínky, ku kterým se podvolil, zaopatřily mu úvěr. Ale řemeslníci chtějí býti 
zaplaceni a napomínání o vyrovnání účtu každým dnem se množilo. Aby dostal konečně věřitele 
svého s krku, uzmul psaní, které obsahovalo 10liberní bankovku. Krejčí byl zaplacen, ale okradený 
znal číslo své bankovky. Krádeži se přišlo na stopu a panáček náš musel vyměniti krásný kabát za 
trestnickou kazajku. Nebylo by bývalo lépe, aby se byl raději spokojil s chudším kabátem, na 
kterémž však nelpěla známka špatného činu ? Toto pošetilé strojení se je bohužel nyní téměř 
všeobecné a sice mezi mužskou i ženskou mládeží stejně.“ 

Sir Charles Napier vytýkal při svém odchodu z Indie v rozkazu armádním důstojníkům, že 
dělají dluhy, aniž by měli vyhlídku, že je zaplatí. Pravil, že žaloby na nezaplacení účtů proti 
důstojníkům každodenně se množí, což má v mnohých případech zkázu pilných a poctivých 
řemeslníků v zápětí. Velice káral jednání takové „co dobré pověsti čestného člověka naprosto 
škodlivé, co počínání, které každého snižovati a na roven s obyčejným podvodníkem stavěti musí“. 
Důtklivě jim odporučoval, aby dbali vždy svých povinností a uskrovňovali se ve svých potřebách a 
výdajích; neb „kdo pije nezaplacené šampaňské a kdo jezdí na nezaplaceném koni, je podvodníkem 
a nikoli gentlemanem“. 

Výstřednosti těchto mladých pánů v Indii jsou právě jen odleskem výstředností našich pánů 
doma. Objevení jiných tajností v Oxfovdě a Cambridgi ukazuje na školy, kde se takovému jednání 
vyučuje. Mnozí úctyhodní rodiče přivedeni byli na kraj záhuby tím, že vyslali syny své do škol 
těch, aby se z nich stali učenci, kdežto se z nich stali pouze gentlemeni v obyčejném smyslu. A co 
stačí dnes k osobování sobě toho názvu ? Hráti hazardní hry, jezditi na dostihách, hráti v karty, 
tančiti, choditi na hony, šlapati dlažbu nadarmo - jedno, druhé nebo vše dohromady. Gentleman žije 
vesele, prohrává vesele, pije vesele a umírá - rychle. Název gentlemana nemá již dávno tu pěknou 
povesť jako dříve; dnes již neoznačuje vzdělaného a pilného člověka, nýbrž lenocha a 
marnotratníka. 
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Naši mladíci vyrůstají v dluzích; nemravnosť je mezi nimi skoro všeobecná. Nároky a 
všelijaké choutky se rozmnožují, aniž by se mohly omluviti vzrůstem příjmů. Ale vzdor tomu se 
všem choutkám činí zadost arci pomocí dluhů, které později jako žernov mlýnský na krku tíží. 
Nynější lehkomyslnosť, s jakou se dělají dluhy, hryže nemálo na veřejné mravnosti a rozšiřuje bídu 
ve všech vrstvách společnosti - zvláště však v středních a vyšších. Mravnosť klesla velice a bude to 
dlouho trvati, než se opět povznese. 

Zatím by měl každý přihlížeti k tomu, aby nevydával peníze za věci, které dle stavu svého 
jmění kupovati by neměl. Nejjistější cesta k dosažení toho cíle jest ta, nedlužiti se a nebrati nic na 
úvěr; pakliže máme již dluhy, hleďme se jich co nejdříve splácením zbaviti. Kdo je komu co 
dlužen, není nikdy svým pánem, závisí vždy na milosti a nemilosti dotyčných obchodníků. Takový 
člověk je vždy míčem v rukou advokátů, cílem klevet a pomluv, pohoršením sousedova, otrokem ve 
svém vlastním domě a předmětem zajisté trpkého soucitu všech jemu blízkých osob. 

Montaigne (montéň) praví: „Vždy jsem rád, mohuli dluhy své splatiti, poněvadž tím snímám 
se svých ramen těžké břemeno a něco, co se podobá otroctví.“ Právem mohl nazvati Johnson 
spořivosť matkou svobody. Nikdo nemůže býti svoboden, kdo vězí v dluzích. Následek dluhů je 
pokoření mravní - dlužník je vystaven ustavičným příkořím. Lidé mravních zásad budou zajisté cítit 
odpor před takovým jednáním, před vypůjčováním se peněz, které nemohou splatiti, před 
radovánkami a hostinami na útraty jiných. Earle of Derby zapletl se jako mnozí z jiných mladíků v 
dluhy a uzavřel půjčku na hypotheku svých statků. Ale dotíravosť jednoho městského radního v 
Londýně, který jej každou chvíli o dluh upomínati přišel, jej důkladně vyhojila. Od toho času hleděl 
se Earl s každým vypořádati a nikdy více dluhů nedělati - a držel slovo. 

Kéž by měl každý tolik odvahy, aby hleděl svým záležitostem v tvář a vedl účet o svých 
výdajích, příjmech a dluzích; jen ten, který každý den zná, jak věci jeho stojí, může se klidně 
celému světu do očí dívati. A rozumná žena bude mu v jeho úmyslech zajisté vydatnou pomocnicí. 
Žádná hospodyně nepřipustí, aby se dávaly hostiny neb nosily šaty, které nepatří jim, nýbrž kupcům 
a krejčím. 

Znalosť počtářství je věc každému prospěšná, zvláště pak tomu, kdo má náklonnosť „žíti 
přes čáru“. U ženských bylo bez toho odedávna počtářství stránkou slabou, an se jim ve školách 
jenom nejpotřebnějšího podává. Modou jest vyučovati dámy naše v jazycích, hudbě a jemných 
mravech, v zeměpisu; nemáme nic proti tomu, ale zdá se nám, že jsou čtyry species důležitější. Jak 
mohou porovnávati příjmy a vydání, neumějí-li sečítati a odečítati ? Jak mohou věděti, mnoho-li 
která věc stojí, nemají-li pravého ponětí o ceně cifer ? Jak mohou zkoušeti účty obchodníků ? 
Nedostatek znalostí počtářství je nejen marného tracení peněz, ale i mnohých špatných poměrů 
příčinou. 

Mladí lidé vstupují často bez všelikého rozmyslu do stavu manželského. Mladík uvidí někde 
na plesu pěkný obličej, který se mu zalíbí, kterému se dvoří a o kterém se mu od toho okamžiku 
celé noci zdá. Konečně se zamiluje, žádá o ruku a uvádí ji do své domácnosti, kdež má příležitosť ji 
poněkud lépe seznati. Až posud šlo vše „překrásně“. Obličej byl dosud půvabný, hezký, nevinný a 
co ještě více. Ale život žádá více; vstupují nyní v nový okruh života, a musí svou dovednosť 
skutkem osvědčit. 

Většina mladých manželů potřebuje nějaký čas, aby si zvykla. I ti, kteří nalezli v stavu 
manželském nezkaleného štěstí, dojdou klidu teprv po nějakém čase, až se urovnají rozličné 
nevyhnutelné spory a rozpaky. Ani manžel, ani manželka nevpraví se okamžitě do svého postavení. 
Jedna z nejšťastněji vdaných paní vypravovala nám, že první rok jejího manželství byl nejméně 
příjemným. Bylo jí mnohému se učiti, obávala se, aby to neb ono špatně nevyvedla - zkrátka 
nenalezla posud své pravé místo v domě. Ale dobrosrdečné a mírné povahy naleznou brzy směr, 
kterému se oba přispůsobí a do kterého se konečně úplně vpraví. 

Ne tak bylo v příkladu, který jsme uvedli. Oba vstoupili v nový život bez rozmyslu a snad s 
přepjatými nadějemi vzhledem k štěstí, jaké manželství poskytuje. Nechtěli věřiti, že dřívější jich 
poměr milostný ochladne v poměr více přátelský. Na četné, více méně velké překážky v manželství 
nebyli připraveni a zanedlouho se viděli sklamány. Rozličné malé pozornosti, kterými se milující 
dříve vzájemně obsypávali, přestaly. „Hezký obličej“ ulehčuje si v slzích; není však nic, co by 
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mužské více omrzelo než slze, zvláště tekou-li z nepatrných příčin; v tom případě nemají žádného 
výsledku - vzbuzují jen odpor a kazí dobrý rozmar na obou stranách. Slze jsou zbraní, s kterou 
neradno žertovat. Kéž by každá žena raději dobrotu srdce a veselou mysl co zbraň užívala, úspěch 
byl by zajisté vždy na straně její. Počáteční vadění a špičkování zakoření se nezřídka v povaze, 
čímž ji také během času úplně změní, ovšem na neprospěch štěstí domácího. 

Ušlechtilé vlastnosti duševní jsou zajisté výborným věnem do každé domácnosti. Schází-li 
však vřelé a dobré srdce, nedovedou probuditi žádnou lásku nýbrž jen přecházející náklonnosť. A 
přece jak málo si dáváme záležeti na tom, abychom krásnou vlastnosť dobré nálady mysli a duše 
trvale vypěstovali ! Jak často se život, který by mohl býti velice šťastným, zvrhne v opak jen proto, 
že necháváme našim mrzoutským vlastnostem převahu a průchod, které pak vše, co by nám mohlo 
domácnosť učiniti šťastnou, zničí. Jak často vídáme manžele jako žahadly obrněné, tak že se jeden 
neodváží přiblížiti k druhému ze strachu, aby nebyl uštknut. Nedostatek sebeovládání spůsobuje 
mnoho bídy; tím spůsobem proměňuje se každý požitek v rozhořčení a život se podobá pouti 
bosého trním a strništěm. 

V příkladě, který jsme uvedli, stalo se něco podobného. Poněvadž si mladík pouze „hezkou 
tvář“ zalíbil, pouze jí se dvořil, pouze ji  miloval, ctil a chránil, stalo se, že po čase, když „hezká 
tvář“ nebyla více hezkou, mu napadlo, že se zmýlil. Komu se nezalíbí u domácího krbu brzo, kdo 
jej považuje pouze co místnosť, kde jí a spí, tomu se v ní brzy znelíbí; začne vyhledávat zábavy, 
divadlo, karty, doutníky, politiku a džbánek - a ubohé „krásné líčko“ stane se vždy nešťastnějším a 
beznadějnějším. 

Mají-li děti - tím hůře; žádný z obou nebude věděti, jak je vychovati, jak o zdraví jejich 
pečovati; dokud jsou malý, považovány jsou za loutky, ale když povyrostou, stávají se předmětem 
největších starostí. Takové manželství nezná klidné hodiny: kde nepanuje srdečná mysl a 
srozumění, tam se vine pásmo pouhých nezdarů a poznenáhla vytratí se všechna láska z domu. 

Přísloví praví: „Přichází-li chudoba dveřmi, prchá láska oknem.“ Také z domů bohatých 
prchá - schází-li tam srdce láskyplné a mysl spokojená. Mnohá domácnosť by mohla býti 
spokojenou a veselou: v ničem nedostatek, v pokojích jest nábytek nejskvostnější, čistota všude, v 
komorách hojně zásob, v krbu šlehají vesele plameny - ale spokojenosť vnitřní dlí jinde. Není zde 
tváří šťastných, zářících veselou myslí a dobrým humorem. Zevnější lesk není ničím; jen v 
mravním ovzduší daří se spokojené poměry. 

Většina mladých lidí nemyslí mnoho o tom, co se po svatbě dostaví; a přece nelze potom 
více jíti nazpět. Praví se, že vstoupení v stav manželský se loterii podobá. Náhled ten je úplně 
pravdivý, ale jen v případech, kde volíme svého druha neb svou družku na pouti života s rozmyslem 
menším, než kdybychom volili služebnou, kterou ostatně každým dnem propustiti můžeme; volíme-
li manželku k vůli penězům, pěknému vzrůstu neb obličeji, pak je ovšem manželství loterií, která 
vede nezbytně k prohře. 

Jedno z nejdůležitějších slov lidského jazyka jest slůvko: ne. Kdo je dovede všude, kde toho 
prospěch jeho vyžaduje, vyslovit, nemalou pevnosť karakteru na jevo podá. Když na vás pokušení 
přicházejí, když vás svůdní hlasové vábí: řekněte okamžitě a určité: „ne; to mi nelze.“ Vyslovení 
těchto slov je mnohým obtížno; nedovedou se přemoci. Jde jim jen o splnění jejich choutek. Konec 
takové písničky jest známý: ztráta jmění, úpadek, podvod. 

Každý znal zajisté člověka, který nedovedl říci ne. Celému světu byl přítelem - jen ne sobě. 
Výsledek toho byl: urychlená zkáza a ztráta jmění a peněz. Zemřel v chudobě a nad hrobem jeho 
mnohý z bývalých přátel jeho zašeptal: hlupec ! 

Jeho hlavní zásadou bylo - jak se zdá - učiniti pro každého, co kdo od něho žádati si umínil. 
Neví se sice, zdali to učinil z lásky k svým o pomoc volajícím bližním - pravda však je, že zřídka 
kdy odbyl někoho, který žádal na něm bud podpis jakýsi, nebo hlas při volbách, půjčku, žíro 
směnkové atd. Nemohl nikdy říci ne, a mnozí, kteří jej dobře znali, tvrdili, že k tomu nemá ani 
odvahy. Otec mu zanechal pěkné jmění; než netrvalo to dlouho a již se dostavili k němu lidé, kteří 
by se rádi byli s ním o ně rozdělili. Teď byl čas, aby řekl rozhodně: ne - ale on toho nedovedl. Zvyk 
podajnosti zakořenil se již v povaze jeho; velikému naléhání nemohl odolati. Nebyl s to něčeho 
odepříti; a tak se vždy podal a otevřel každému svůj měšec. Pokud bylo u něho dosti peněz, tu měl 
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přátel množství. Stal se všeobecným útočištěm všech směnečních dlužníků. „Podepište mi tento 
papírek,“ znělo mu každou chvíli do ucha. „Co je to ?“ tázal se s jakousi ostražitostí, na kterou byl 
při vší podajnosti pyšen; ale neodepřel přece ničeho. Tři měsíce později propadala obyčejně nějaká 
směnka na dosti vysokou sumu znějící a kdo ji musel platit, to byl - náš muž, který nedovedl říci ne. 

Konečně zastavil jistý obchodník v sladu placení; přílišné špekulace v papírech jej strhly. 
Pomoc byla blízka; zavolali pouze našeho muže, „který neuměl říci ne“, aby platil, když se zaručil. 
Byla to velká rána pro ubohého toho člověka, ale přec mu nedodala rozumu. Byl a zůstal kůlem, o 
který se každý mohl otříti, džbánem, z kterého se každý mohl napiti, špekem, který každý hladový 
pes ohryznouti mohl, oslem, na kterémž každý otrhanec si vyjel, mlýnem, který všem, kdo přišli, 
mouku mlel, jen sobě ne - zkrátka: „dobrákem“, který pro všecko na světě nedovedl říci ne. 

A jest to důležitá věc pro každého, kdo chce žíti v míru a spokojenosti, aby dovedl říci v 
pravý čas ne. Mnozí zahynou, poněvadž toho nedovedou. Jak mnohá neřesť vkrade se do duše naší, 
jak často se stáváme obětí světské licoměrnosti, poněvadž nemáme dosti síly, abychom pronesli to 
krátké a malé slovíčko. Vyzvaný na souboj neodváží se říci ne, poněvadž by byl „mravně zničen“. 
Mnohá dívka nedovede říci nabízejícímu se jí přihlouplému ženichu ne, poněvadž by ráda „dělala 
dům“. Lidé ze salonů neužívají toho slova vůbec, an musí každému lichotit, slibovat a hovět. 

Pakli nás rozkoš svůdně pokouší, tu bychom měli říci ne. Malý rádce ve vnitru našem bude 
tím úplně spokojen a povaha naše jen získá. Z počátku snad budeme museti odolávati velikému 
pokušení, ale síla poroste s cvikem. Jest to ale jediná cesta, kterou možno lenosti, povolnosti a 
jiným neřestem předejíti. V rozhodném a zavčasném ne leží vydatný prostředek proti hříchu. 

Mnohý člověk žije „přes čáru“ tak dlouho, až mu nic nezbývá; ještě při jeho smrti naskýtá se 
mnohým příležitosť k oloupení jeho pozůstalých. Jedná se totiž o „přiměřený pohřeb“. I poslední 
pouť jeho dává ještě svědectví o moci paní Grundy. Jí k vůli najímají se zlatem a stříbrem krášlené 
povozy, livrejované průvodčí pohřebního vozu, smutečné kočáry, uniformy, šerpy, šabraky a 
podobné. A přec jak bezcenné a marné jsou ty kukle a maškarády podnikatelů slavných pohřbů, 
líčený bol parádních průvodčích a čestné stráže,  kteří jsou za svou parádu placeni ! 

Co tuto řečeno, platí hlavně o třídách nižších a středních. Bohatě vystrojený pohřeb náleží k 
požadavkům módy. V okamžiku, kde chlebodárce na věčnosť odešel, jest vydání takového druhu 
zajisté dvojnásob na pováženou; než rodina zemřelého je obyčejně v okamžiku tom vydána na 
milosť a nemilosť; neb jak může nešťastná vdova a ubozí sirotci v okamžiku tak smutném 
vyjednávati a hádati se s nešetrným obchodníkem o menší neb větší počet premovaných průvodčích 
a větším neb menším počtu fáborů, smutečných stužek a jiných tretek ? Než právě v okamžiku tom, 
kde má býti pozůstalé rodině každý zlatý, každý groš téměř nedotknutelným, rozhazuje se poslední 
hromádka peněz na nesmyslnou parádu. Nebylo by lépe, aby se prostředků těch užilo na polepšení 
stavu pozůstalých sirotků než zahazováním jich na parádu a pochybnou poctu zemřelému ? 

V tom ohledu konají pohřební spolkové (u nás „bratrstva“ zvané. P. p.) prospěšné dílo. 
Přání, zaopatřiti zemřelému slušný pohřeb, jest mezi všemi stavy, zvláště dělnictvem velice rozšířen 
a je mu jen ke cti. K účelu pohřbu seberou dělníci vždy značnou částku, kterou by k jiným účelům 
nesložili. Bratrstva k obstarávání pohřbu mají nejvíce členů. Tyto platí pozůstalým v případu smrti 
50, 100 zl. a více na vystrojení pohřbu. Často se stává, že otec zaopatří své pozůstalé tím, že se dá 
zapsati do čtyř i pěti spolků, a spisovatel ví o jednom případě, kde byl dělník zapsán do devatenácti 
spolků úmrtních. 

Pakliže však některému dělníku, který podobnému spolku nepřináleží, někdo v rodině 
zemře, spůsobí mu parádní pohřeb veliké útraty. Zemře-li otec, bude věc tím žalostnější. Na 
vystrojení této zbytečné parády vydají se někdy poslední peníze. Takové vydání v takovém 
okamžiku nelze zajisté nijak ospravedlniti. 

Odstraniti zastaralé pohřební zvyky nebude tak snadno. Doufejme, že zdravý rozum a 
rozvaha během času i této modě konec učiní. Stává se často, že velicí mužové, znamenité osobnosti, 
jednoduchý pohřeb v závěti sobě vyhrazují. Snad bude příklad jejich v středních vrstvách více 
účinkovati nežli veškerá slova jsou s to. 
 

39) Lectures on Political Economy p. 255. 
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Kapitola třináctá. 
 
 
 
 

Velicí dlužníci. 
 
 

„Čím jiným by byl život bez počtářství, než jevištěm velikých ukrutností. Vizte 
Boulogne, město dluhů, kde bydli lidé, kteří nikdy nerozuměli počtům.“  

 
Sydney Smith. 

 
 

„Guand on doit et qu'on ne paye pas, c'est comme si on ne devait pas.“ (Kdo je co 
dlužen a neplatí ničeho,  ten jakoby nebyl nic dlužen.) 

 
Arsène Hussaye. 

 
 

„Jakým strašným tvorům jest dluh otcem. Jaké lži, sprostoty, útoky na sebeúctu, 
starosti a prohnanosti ! Jakých vrásků brázdějí dluhy v stáří člověka v čelo ! Jak ostrá, dýka 
dovedou i nejšlechetnější srdce prokláti !“ 

 
Douglas Jerrold. 

 
 

„Lidstvo se rozděluje dle nejlepší theorie, kterou si jen mohu mysliti, ve dvě třídy: v 
lidi, kteří půjčují a lidi, kteří se vypůjčují. Toto roztřídění může nahraditi všechny ostatní 
impertinentní rozdělení jako v Gothské a Keltické plemeno, lidé s bílou, černou a červenou 
pletí a podobné.“  

 
Charles Lamb. 

 
 

Mnozí nevědí, jaké rozpaky si časem dlužením připravují. Každý dluh visí jako žernov na 
krku. Tlačí jako můra. Dlužníky nesluší hledati pouze ve vrstvách nižších; často lidé, kteří mají 
veliké pravidelné příjmy, upí dlouhá léta pod tíží dluhů. Co možno podniknouti ve prospěch 
zabezpečení ženy a dětí, vzhledem k uložení úspor tomu, jenž vězí pod krk v dluzích ? Zadlužený 
člověk není s to pojistiti svůj život, dům, statek, není s to ukládati do spořitelny - tím méně 
zakoupiti dům, hospodářství nebo cokoli. Vše, co by mohl klásti stranou, připadne na uplácení 
dluhů. 

Ba i lidé s ohromným bohatstvím, knížata a šlechtici s velikými statky bývají často sklíčeni 
ohromnou tíží dluhů, tíží, která jim někdy život velice ztrpčuje. Zvyklí hazardním hrám a 
výstředním choutkám, koňským závodům, marnotratnému životu - nuceni jsou zadlužiti své statky a 
tíže dluhů obmezuje všechny kroky jejich. U mnohých jsou to ovšem jen dluhy osobní, které 
nikterak statek netíží a úmrtím dlužníka platnosť svou pozbývají; platí to však jen o malém počtu 
případů; většina dluhů uzavírá se na hypotheku (na zástavu statku) a často převyšuje výška dluhů 
cenu celého nemovitého jmění. Vzhledem k tomu možno říci, že velká čásť anglických panství jsou 
v okamžiku tomto majetkem bankéřů a věřitelů hypothekárních. 
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I velicí lidé vězeli v dluzích. Ba tvrdí se, že velikosť a dluhy poněkud k sobě náleží. Velicí 
lidé mají veliké dluhy; neb se jim důvěřuje. Tak je to i s velikými národy; vážnosť, kterou požívají, 
získá jim veliký úvěr. Nepatrní lidé a nepatrní národové nemají dluhů; žádný jim nedá úvěr. 

Jednotlivci a národové s velikými dluhy obracejí na se všeobecnou pozornosť. Jména jejich 
zapsána jsou v mnohých knihách; každý se stará, budou-li platit čili nic. Člověk bez dluhů 
proklouzne světem nepozorovaně, kdežto na člověka zapsaného všude na stránce „má dáti“ hledí 
sto očí. Jeho zdraví je předmětem časté poptávky a jede-li za hranice, očekává každý s netrpělivostí 
a dychtivostí jeho návrat. 

Věřitele často líčí co přísného člověka s tvrdým výrazem obličeje, kdežto dlužník platí za 
člověka velikomyslného, dobročinného. Bývá předmětem všeobecného účastenství. Kdo by stál na 
straně mlékařky, která po dlouhém marném upomínání o zaplacení mléka nechala vsaditi slavného 
spisovatele Goldsmitha do vězení ? Zadlužený člověk hraje v každým divadelním kuse hlavní úlohu 
a obecenstvo neprovází účastenstvím věřitele nýbrž jeho. „Co by z nás bylo bez dluhů ?“ tázal se 
Pantagruel Panurga. „Bůh uchraň, abych kdy byl bez dluhů. Myslíte snad, že je půjčování peněz 
něco božského ? Ne. Míti dluhy, v tom je pravé hrdinství, pravá cnosť !“ 

A přece, čím ji i omluviti lze, věc ta má svou špatnou stránku. Aby mohl býti živ, musí 
zadlužený se často chápati smutných prostředků. Jest obětí židů a soudních vykonavatelů. Dlužník 
se třese a bledne, jakmile někdo klepe na dveře. Jeho přátelé chladnou, jeho známí se mu vyhýbají. 
Vyjíti ven se stydí a doma nemá pokoje. Stane se mrzutým, zamračeným, nemluvným a ztratí 
veškerou lásku k živobytí. Scházíť mu právě průvodní list k životu a úctě jiných - peníze. U něho 
jsou jen dluhy a ty jej podezřívají, snižují a v potupu přivádějí. Vězí v bahně a zoufalosti. Musí si 
dáti mnohé líbiti, z čehož se jen šalbou a klamem vytočiti může. Přestal býti svým vlastním pánem 
a ztratil všecku neodvislosť. Utíká se o milosť a prosí o sečkání - ale již padl nemilosrdnému 
advokátu do drápů. Pokouší se, zdali by se nedal ten neb onen přítel neb známý pohnouti - marně; 
chladný pohled a zdvořilé odmítnutí jest jedinou významnou odpovědí. Utíká se k lichváři; ale 
přišel z deště pod okap. Co se dál stane, snadno předvídati - život jeho stává se spleteninou 
rozličných často nepoctivých prostředků k vyváznutí a končí někde ve vězení nebo chudobinci. 

Jest možno dlužení sobě odvyknouti ? K tomu vede jen jediná cesta: žij tak, jak ti kapsa 
stačí. Na neštěstí řídí se málo kdo pravidlem tím za našich časů. Děláme dluhy spoléhajíce se na 
budoucnosť, že budeme moci zaplatiti. Žádný však nemá právo žíti tak, že mu příjmy na dlouho 
stačiti nemohou. Zvyk spoléhati se na budoucnosť je záhubný. Ti, kteří dávají na úvěr, zasluhují 
skoro zrovna tak veliké výtky jako ti, kteří dělají dluhy. Nejlépe by bylo, kdyby se platilo vše 
hotovými. Tím spůsobem vždy víme, seč jsme; není možno, abychom držíce se toho pravidla 
nedodělali se ku konci roku značných úspor. 

Kdo však nepospíchá s placením účtu - u krejčího, v modním krámě, u řezníka, kupce - ten 
nebude nikdy vědět, na čem je. Zaplete se do dluhů a to spůsobem snadným, any se mu věci - které 
nemusí okamžitě a hotově platit - přinášejí houfně do domu. Neplacené věci se snadno ponechají 
doma a když pak ku konci roku obdrží účet, lomí rukama nad hlavou. 

Totéž vídáme mezi vrstvami nižšími. Před několika lety prošel v parlamentě anglickém 
zákon, který usnadňoval zakládání malých půjčoven - záložen - an se za to mělo, že se odevřením 
laciného pramenu peněz prokáže malému průmyslnictvu dobrá služba. Okamžitě vrhlo se celé 
plémě pijavic a šejdířů na využitkování toho zákona, z kterého dle svého spůsobu hojně těžilo; 
podávali totiž pracující třídě hojných příležitostí vrhnouti se do dluhů a zabaviti ji veškerou píli v 
budoucnosti. Někteří půjčovali peníze velmi chytrým spůsobem; brali totiž na pohled pouze 5 % 
úroků, přičemž se však kapitál v týdenních lhůtách splácel. Rozumí se, že pracující lid  požíval 
hojně „těchto pramenů“; tu si jeden zpomněl, že potřebuje peníze na šaty, druhý na hodinky, třetí na 
výlet atd. ale místo, aby si peníze tyto byli uspořili, zdálo se jim výhodnějším vypůjčiti je sobě, 
nehledíce na to, že je splácení spojeno s obětmi. Počínání takové je horší než živobytí z ruky do úst. 
Lze ostatně snadným spůsobem porozuměti, jakým spůsobem pijavice tyto veliké peníze 
vydělávaly. Dejme tomu, že půjčili částku 100 zlatých na 3 měsíce na 5 %. Dluh ten se splácí týdně 
po 5ti zlatých -  a sice hned prvním týdnem počínaje. Ač se týden po týdnu vždy pět zlatých od 
jistiny odtahuje, splácí, přece se účtují úroky po celé tři měsíce z celé sumy - 100 zlatých. Tím 
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spůsobem ačkoli na pohled jen 5 % se požaduje, vydírá se od dlužitele skoro 100 %. Tomu se říká: 
„jísti tele, dokud; je ještě v kravím těle.“ 

Geniální lidé rovněž rádi do dluhů se pouštějí; býti geniálním neznačí ještě býti moudrým, 
zvláště v malých potřebách života. Geniální lidé staví se vysoko nad každé „obchodnické 
stanovisko“, jak Bacon40) praví. A Bacon sám se přivedl svou nehospodárností na mizinu. Již co 
mladík byl pln rozličných rozpaků, z nedostatku peněz pocházejících; co muž nevěděl si přímo 
rady. Vedl skvělý život, který jej strašně zadlužil. Jednoho dne vyjda do předního pokoje pravil k 
věřitelům jej zde očekávajícím: „Sedněte si, pánové. Vaše stoupání (t. j. po schodech na horu) značí 
můj pád.“ Aby si opatřil peněz, počal býti nepoctivým, dal se podpláceti, což jej - an to vyšlo na 
jevo - úplně zničilo. 

Znamenití finančníci vedou někdy velice nepořádný život soukromý. Veliký Pitt41) řídil 
finance státu v časech kritických vzorně, ale sám vězel hluboce v dluzích. Lord Clarington, bývalý 
bankéř, zkoušel na žádosť Pitta účty jeho domácnosti se týkající i nalezl, že mu dodával řezník cent 
masa za týden, že jej stálo vydržování služebnictva, stravování a ostatní výdaje rodiny 32.000 
zlatých ročně. Při smrti Pittové povolil národ anglický 400.000 zl. na zaplacení jeho věřitelů a přece 
obnášely příjmy jeho vždy nejméně 60.000 zl. ročně, ba jednoho času, kde byl dozorcem přístavů, 
skoro o 40.000 zl. více. Macaulay dobře praví, že by se povaha Pittova skvěla v jasnějším světle, 
kdyby byl spojoval „nezištnosť Periklesovu s důstojnou skromností de Wittovou.“ 

Pitt však není mezi geniálními marnotratníky osamělým. Lord Mellville byl neméně 
nespořivý a to bohužel i ve financích státu. Fox měl strašné dluhy, poněvadž ve věcech finančních 
holdoval zásadě, že nemůže žádnému chyběti peněz, pakliže jen platí dobrý úrok. Předsíň v 
Almacksi, kde byl jednou přinucen uzavříti s židovskými lichváři půjčku na nelidský úrok, 
jmenoval „síní Jerusalemskou“. Největším hříchem jeho byla náruživá náklonnosť ku hře a již v 
mladých letech byl pod krk v dluzích. Gibbon (džibon) vypravuje, jak Fox jednoho dne 20 hodin za 
sebou v karty hrál a přitom 110.000 zl. prohrál. Hazardní hry a podvod byly tehdy i ve vysokých 
kruzích něčím zcela obyčejným. 

Sheridan (dram. básník) byl pravým hrdinou v dělání dluhů. Bylo to jeho hlavním 
zaměstnáním. Ačkoli měl veliké příjmy, nevěděl nikdo, kam se poděly; neb on sám neplatil nikomu. 
Zdálo se, že se mu vše rozplývá v rukou jako sníh na jaře. Celé 16.000 zl.j obnášející věno své 
první paní utratil na šestinedělními výletě v Bathu. Nouze jej zahnala mezi spisovatele a jen nouzi 
děkujeme veselohru „Soupeřové“ (The Rivals) a ostatní, které následovaly. Jeho druhá paní přinesla 
mu 50.000 zl. věna; za tuto sumu a za druhých 50.000 zl., které stržil prodejem akcií divadla v 
Drury Lane (v Londýně) koupil sobě statek v Surrey, odkud jej však věřitelově a dluhy brzy 
vypudily. Celý život jeho byl řadou rozličných, někdy skvělých, někdy opovržení hodných uskoků a 
lstí k zaopatření sobě peněz neb k podvádění věřitelů. Tayler (z Opery) říkával, že jej smeknutí před 
Sheridanem stojí 50 liber a zastavení se s ním vždy 100 liber. 

Jeden z věřitelů Sheridanových přijel si jednoho dne na koni pro peníze. „To je pěkná 
kobyla,“ pravil, Sheridan. „Myslíte ?“ „Ano; rád bych ji viděl klusat !“ Věřiteli to lichotilo i vsedl 
na koně a pustil se do trysku - okolnosti, které Sheridan okamžitě k největšímu útěku použil. Každé 
jitro přicházeli celé tlupy věřitelů, aby jej lapili, než uklouzne. Řeklo se jim, aby čekali v komnatách 
na obou stranách vchodu se nalezavších. Jakmile posnídal, přišel Sheridan dolů a tázal se sluhy: 
„Jsou tyto dvéře zavřeny, Johne ?“ a když jej tento ujistil, zeje tomu tak, odešel s úplnou jistotou z 
domu. 

Dluhy měl všude, kam jen pohledl: u mlékaře, kupce, pekaře a řezníka. Někdy musela paní 
jeho celou hodinu se snídaní čekati, dokud neschodily služky celé okolí, až našly někoho, kdo by 
jim dal kávu, vejce a cukr na dluh. Jednou přišel k Sheridanovi do kuchyně řezník se skopovou 
kýtou. Kuchařka ji vzala, postavila ji s hrncem na plotnu a šla nahoru pro peníze; poněvadž se však 
dlouho nevracela, vytáhl řezník kýtu z hrnce, vložil ji klidně do svého koše a šel svou cestou. A 
přece nevyjížděl Sheridan tehdy jinak na návštěvy nežli ve dvou-, čtyřspřežných kočárech - v 
jednom sám, v druhém syn jeho Tom. 

Konec všeho byl velmi smutný. Několik neděl před svou smrtí byl zbaven všech prostředků. 
Šlechtičtí a královští přátelé jeho jej opustili docela. V domě jeho stihala jedna exekuce druhou a 
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poslední dny svého života nucen byl stráviti ve společnosti úřadního sluhy, který jen proto 
nepřipustil, aby svěřenec jeho odvezen byl do věznice, poněvadž byl přesvědčen, žeby to byla jeho 
smrť. 

Kardinál de Retz prodal veškeré své jmění, aby zapravil své dluhy, ale vzdor tomu nemohl 
nabyti volnosti. Ve svých zápiskách líčí nám ustavičný strach před věřiteli, který jej i přiměl, že se 
nechal raději zavřít v zámek Vincennes (vensen), než aby trpěl déle pod útrapami věřitelů. Život 
Mirabeauův (Mirabó) byl rovněž samý dluh; bylť velikým marnotratcem. Otec jeho jej dal zavříti, 
aby jej sprostil dalších nesnází. Mirabeau, který měl jeden čas i otěže vlády v rukou, zemřel v 
největší chudobě, o jeho nehospodárnosti svědčí i to, že zůstal krejčímu po celý svůj život za 
svatební šaty dlužen. 

Lamartine promrhal půl tuctu rozličných jmění a před svou smrtí chodil „s kloboukem 
kolem do kola“. Lamartine tvrdil směle, že nenávidí počtářství, „které je nepřítelem každé vznešené 
myšlenky“. Následkem toho se musel utíkat někdy k mizerným prostředkům, aby se protloukl. 
Ačkoli mu jeho „Cours de Literatuře“ (Přednášky o literatuře) vynesly ročně okolo 200.000 franků, 
zmizely přece v krátkém čase jako rtuť. Jeho dluhy obnášely již 3 miliony franků, ale proto přece 
nenapadlo mu v něčem se obmezit. Jeden z jeho nadšených obdivovatelů, který se sám uskrovnil, 
aby jen mohl upsati značnější částku k účelu vykoupení Lamartinových statků, vstoupil jednoho dne 
do rybího krámu, chtěje sobě koupit kus platejze (ryba mořská); nekoupil jej však, poněvadž se mu 
zdál býti pro něj příliš drahým. Tu vstoupí do krámu pán, dle zevnějšku vyšším stavům náležející, 
zastaví se chvilku před rybou a poručí hned, anižby se po ceně otázal, aby mu ji poslali do domu. 
Byl to Monsieur de Lamartine. 

Webster, americký státník, byl v peněžních nesnázích, pocházejících z lehkomyslnosti v 
záležitostech peněžních a z velikého přepychu. Smíme-li věřiti T. Parkesovi, nechal se i Webster 
(jako Bacon) podpláceti. „Dělal dluhy, které neplatil, vypůjčoval si věci, které nikdy nevracel. 
Často mu zůstaly peníze cizí mezi prsty ... Co senátor Spojených států amerických dal si platit od 
bostonských fabrikantů pensi; jeho poslední řeči páchnou po uplacení.“ 

Život, jaký nyní osobnosti veřejné vedou, nutí je často k velikému přepychu. Jsou to často 
lidé prostředně zámožní nebo docela chudí, ale ne mnozí z nich mají odvahu, aby se v společnosti 
skutečně takými objevovali, jací jsou. Aby drželi svému společenskému postavení krok, musí často 
žíti na účet jiných. Tak upadají do víru viny a poddávají se všem necnostem, které dlužení s sebou 
přináší. 
Mužové vědy jsou obyčejně povinnosti vystupování a blýskání ve veřejnosti prosti a tudíž i řídčeji 
zadluženi než jiní. Mnozí z nich byli velmi chudi, ale vzdor tomu žili příjmům svým přiměřeně. 
Život Kepplerův byl ustavičným bojem s chudobou a dluhy, které hlavně v té okolnosti původ svůj 
měly, že mu plat jeho příslušný co prvnímu mathematiku německého císaře byl zadržován. To jej 
přimělo k mnohým naivním prostředkům, kterými si opatřoval peníze. „Svůj čas trávím žebráním u 
dveří rozličných pokladníků koruny,“ psal jednou. Při své smrti zanechal jen 22 korun, šat, který 
měl na sobě, dvě košile, několik knih a mnoho rukopisů. Leibnitz zanechal mnoho dluhů, což však 
dlužno přičítati té okolnosti, že byl co diplomat často nucen jezditi k cizím dvorům a následkem 
toho následovati všem zvykům a etiketám vyšší společnosti. Bylť nejen velikým filosofem ale i 
velikým politikem. 

Spinoza byl chudým; poněvadž si však broušením optických skel vydělal tolik, co k živobytí 
potřeboval, nedělal nikdy dluhy. Nabízenou mu učitelskou stolici zamítl, an dával přednosť 
neodvislosti. Dalton povrhoval s filosofickým klidem penězi. Když se mu jednou spoluobčané jeho 
v Manchestru nabídli k zaopatření neodvislého postavení, aby mohl zbytek svého života věnovati 
vědeckému bádání, odmítl nabídnutí toho řka, „že by jsa bohat bezpochyby neměl více času 
zabývati se vědeckými bádáními“. Faraday je dalším příkladem šlechetné neodvislosti při malých 
příjmech. Lagrange (lagranž) připisoval svou slávu a své štěstí chudobě svého otce, královského 
hvězdáře v Turíně. „Kdybych byl býval bohat, nebyl bych se stal bez pochyby matematikem.“ 

Největších dluhů nadělal (mezi vědci) John Hunter, který veškeré jmění své - nabyté arci 
vlastním přičiněním - ku sbírání velkolepé sbírky (nyní pod jménem Hunterova Musea známé) 
vynaložil. Vše, co mohl získati v honorářích, užil k zakoupení nových předmětů a preparátů 
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anatomických aneb k vystavění domu k umístění sbírek určeného. Ačkoli svou rodinu po smrti své 
v okolnostech velmi stísněných zanechal, přece mohly býti prodejem sbírek (za 150.000 zl.) alespoň 
dluhy jeho zaplaceny; sbírkou tou si postavil zároveň nepomíjející pomník své slávy. 

Velcí umělci vyšinuli se z chudoby na výši slávy, ač mnozí se bídných poměrů nikdy zbaviti 
nemohli. Příčina toho ale byla hlavně nehospodárnosť jejich. Jan Steen měl vždy nouzi, což však se 
vysvětluje tím, že pil mnoho vlastního piva: bylť prvé sládkem, později hostinským. Popíjel a 
maloval zároveň, při čemž mnohé výjevy ze života opilců, sám jsa opilým, na plátno vkouzlil. 
Zemřel jsa úplně zadlužen; jeho obrazy však stoupaly v ceně a lze je nyní jen zlatem vyvážiti. Při 
velikých příjmech, jakým se těšil slavný malíř Vandyck (Fandajk), vězel ustavičně v dluzích, an žil 
nádherně a marnotratně. Aby pak si pomohl k penězům, zabýval se jeden čas alchymií, doufaje, že 
nalezne kámen moudrosti. Ku konci svého života se vzmohl opět tak dalece, že zanechal po smrti 
své manželce značné jmění. Naproti tomu zavedla láska k umění Rembrandta do velikých dluhů. 
Rembrandt byl neunaveným sběratelem výkresů, rytin, maleb, zbraní a klenotů rozličného druhu, 
což jej přivedlo v takové nesnáze, že jej prohlásili za zbankrotělého. Majetek jeho zůstal po 13 let 
až do jeho smrti pod soudním dozorem. 

Velicí umělci vlaští byli většinou skromní ve svých mravech a zvycích a žili podle svých 
příjmů. Haydon praví ve svém vlastním životopise: „Rafael, Michel Angelo, Zeuxis, Apelles, 
Rubens, Reynolds, Titian byli bohati a šťastni, poněvadž spojovali se svým geniem i praktický 
rozhled.“ Haydon sám však poskytoval příklad opačný. Život jeho byl jedním zápasem s nesnázemi 
a dluhy všeho druhu. Sotva dostál jedné povinnosti, již se vpletl do jiné. Obraz svůj „Mock 
Election“ maloval v žaláři, kde byl uvězněn pro dluhy. V jeho denníku nalézáme zvláštní místo. 
„Vypůjčil jsem si dnes 10 liber od máselníka Welba, starého žáka svého, odporučeného mně před 
24 lety sirem Jiřím Beaumontem, který však po delším učení (malovalť již ruce !) na štěstí obchod s 
máslem začal a tak to daleko přivedl, že může nyní svému starému učiteli deseti librami vypomoci.“ 
Životopis ten je přeplněn popisy bojů a potýček s advokáty a úředníky soudu. Při každém kroku 
pronásledovali a upomínali jej věřitelé. „Hlavu Lazarusa,“ píše, „domaloval jsem po přestálém 
uvěznění. Euclese maloval jsem co vězeň, a krásný obličej Xenofona odpoledne jednoho dne, když 
jsem byl advokáta dopoledne téhož dne o milosrdenství prosil. Kassandřina hlava malována byla v 
hrozném strachu, kdežto ruku maloval již chuďas, jejž policejní sluha za příčinou nedoplatku daní 
do vězení vrhl.“ 

Cowper říkával, že neznal básníka, který by byl nebýval marnotratníkem, sám sebe 
nevyjímaje. I při svém tichém a uzavřeném životu byl ustavičně na útěku před policií. „Pomocí 
dobrého hospodaření a zdravých náhledů o národním hospodářství dospěl jsem tak daleko, že jsem 
promrhal ve třech měsících příjmy dvanácti měsíců.“ Ačkoli počet marnotratných básníků je 
nemalý, přece slušno podotknouti, že Shakespeare (šékspir), který přece stojí na samém počátku 
celé řady slavných básníků, byl člověkem opatrným. Se svými příjmy uměl zacházeti dobře a 
rodinu svou zanechal celkem v poměrech výborných. Ben Johnson byl často v rozpacích a v stálé 
chudobě; vypůjčiv si jednou 20 šilinků od Henslowa neměl nic jiného na práci, než aby je probil v 
„Mo řské panně.“ 

Green, Peele a Mariowe (grýn, pil, marló) žili nepořádně a umřeli v chudobě. Na smrtelném 
loži, na které jej uvedlo nepořádné jeho živobytí, pronásledovalo Greena strašidlo desíti liber, které 
dluhoval ševci za obuv; vypravuje o tom, varoval svého přítele Peela a radil mu, aby se obrátil na 
dobrou cestu; než Peel zemřel jako on v nouzi a v dluzích. V jednom z posledních dopisů, které psal 
Bourleighovi, prosil pro Boha o pomoc. „Dlouhá nemoc,“ píše, „mne tak seslabila, že by bylo 
hříchem, abych se ostýchal vše vyznati.“ Spenser zemřel v bídě a zapomenutí. Ben Johnson praví o 
něm, že zemřel z nedostatku chleba na ulici, zamítnuv dříve dar dvacíti zlaťáků, které mu Lord of 
Essex poslal, dokládaje, že nemá bohužel více času, aby je mohl probíti. 

Z pozdějších básníků zemřel Milton a Peele v úkrytu sice, ale bez dluhů. Lovelace (lovlés) 
zemřel ve sklepě. Otway byl pronásledován soudními zřízenci až do svého úkrytu v Tower Hill. 
Jeho poslední skutek byl, že prosil jednoho pána o šilink, který mu dal guineu (deset zl.) a koupiv 
sobě bochník chleba, aby hlad zahnal, zemřel dávaje první sousto do úst. Wycherley (uičrlí) seděl 
sedm let ve vězení, zemřel ale přece na svém lůžku doma. Savage měl pensi 500 zl. ročně, kterou 
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však obyčejně v několika dnech promrhal. Bylo tehdáž modou choditi v šarlatových, zlatem 
lemovaných pláštích a Johnson jej potkal jednoho dne, vykračujícího v takovémto nádherném 
plášti, kdežto mu z obuvi palce vylézaly; vybralť právě pensi. Po dlouhém, velice nepořádném a 
darebném živobytí zemřel ve vězení pro dluhy. Ku konci spisu: „Život Savagenův“ praví Johnson: 
„Toto popsání nebude zcela bez užitku těm, kteří důvěřujíce svým velikým schopnostem a 
vědomostem na obyčejná pravidla hospodárnosti zapomínají; zpomenouť sobě zajisté, že 
nedostatek opatrnosti ničím nahraditi se nedá a že u člověka nepořádného a nedbalého veškeré 
vědění je marné, veškerý vtip směšný a celé jeho nadání ničemné.“ 

Sterne zemřel v chudobě ač bez dluhů. Při jeho smrti uspořádána sbírka ve prospěch 
schudlých pozůstalých. Churchill byl vsazen pro dluhy do věznice, bylť velikým nehospodářem a 
ničemou. Cowper jej karakterisuje co „marnotratníka penězi i - vtipem plýtvajícího.“ Chatterton 
(četrtn) klesl tak hluboce, že nemíval co jísti; otrávil se konečně, stár jsa 18 let. Sir Richard Steel 
(stýl) byl ustavičně zadlužen. V mnohém ohledu podobal se Sheridanovi; samá špekulace, samý 
projekt; neodepřel si žádný luxus - ač mu v patách slídili ustavičně věřitelé a úřední sluhové. Co 
komisař kolkovního úřadu - se služným nevelkým - jezdil ve vlastním kočáře, někdy dvojspřežně, 
někdy i čtyrspřežně a měl dokonce i dva byty: jeden v Londýně, druhý v Hamptoně. Poněvadž však 
příjmy jeho tomuto spůsobu života nikterak přiměřeny nebyly, klesal vždy víc a více do dluhů; 
několikráte byl zatknut a zavřen, nábytek jeho byl mu zabaven, tak že paní jeho i to nejnutnější 
postrádala; vzdor tomu byl stále v dobrém rozpoložení a rozmaru, spoléhaje se v jakýsi šťastný 
obrat ve svém osudu. Jeden z jeho nejvelkolepějších projektů byl zásobovati všechny trhy Londýna 
čerstvými rybami. „Potom,“ říkával své ženě, „budeš na tom lépe, než kterákoli dáma v Anglicku.“ 
Ale šťastný ten obrat se nedostavil a dobrák sir Richard zemřel na malém jednom hospodářství své 
ženy ve Walesu v největší chudobě. 

Také Goldsmith byl jedním z těch, kteří dělají dluhy nazdařbůh, plovalť zrovna v dluzích. 
Sotva však se poněkud vykřesal, již se vrhl na novo do dluhů ještě hloub než prvé. První peníze, 
které co domácí učitel vydělal - mimo ně jiných neměl - obrátil na zakoupení koně. Jeho příbuzní 
sebrali 50 liber a poslali mu je do Templu, aby mohl pokojně dále študovati práva, ale Goldsmith 
nedošel dále než do Dublína, kde všechny peníze utratil a prohrál. Odtud šel do Edinburgu študovati 
medicínu, odkudž však brzy utekl, an se zaručil za jednoho přítele, za kterého nemohl potom 
zaplatiti. Odebral se tedy na cestu po Evropě - bez peněz, pouze s flétnou pod paží, s kterou se 
protloukal, až jej konečně chytili a postrkem domů poslali. Později sám říkával, že je sotva nějaká 
země v Evropě, v které by nebyl nějakou částku dlužen. 

Ba i později, když měl značné příjmy, byl samé dluhy. Jednou rukou přijímal, druhou 
rozhazoval. Mlékařka jej žalovala, domácí pán jej dal zavříti, advokáti mu vyhrožovali - nic naplat, 
Goldsmith nezmoudřel. V tom samém měsíci, když vycházelo druhé vydání jeho „Vikáře 
Wakefieldského“, poslali mu 15guineovou, na Newburyho trasovanou směnku nezaplacenou zpět. 
Při jedné hostině měl dle slov současníka na sobě „kabát atlasem podšívaný a květnaté hedvábné 
kalhoty“ - to vše patřilo však krejčímu, který se s penězi nikdy neshledal. 

Byl-li v poměrech lepších, tím hůře bylo pro něj. Čím více peněz, tím větší útrata; nebylť s 
to nikomu něco odepříti - ani sobě ani jiným. Stalo se, že si vypůjčil guineu a hned na to ji opět 
daroval žebráku; rozdal poslední co měl - kabát i pokrývku. Aby kryl poněkud své nerozvážné a 
přílišné výlohy, vypůjčil sobě peníze na účet některých spisů, které ani spisovati nezačal; ustavičně 
hřešil na budoucnosť a bral hypotéky na statek beztoho již přílišně zadlužený. Tím spůsobem 
zemřel tak chud, jak byl na počátku svého života. Při své smrti měl 20.000 zl. dluhů: „Který básník 
kdy požíval takové důvěry ?“ táže se Johnson. 

Co jsme tu o Groldsmithovi a jiných uvedli, uvádí se obyčejně co příklad necitelného 
nakládání s geniy a co důkaz společenské nezkušenosti a nemotornosti spisovatelů a umělců. K 
tomu se vždy připojuje napomenutí, aby se společnosť chovala slušněji a vláda štědřeji ku svým 
geniům. Myslíme, že by věc ta byla úplně marnou; neb kdo se neodhodlá činiti to, co jiní, méně 
nadaní lidé činí, kdo se neřídí pravidly sebevážnosti a spořivoti, tomu nepomůže žádná zevnější 
pomoc; litujeme-li ubohého Goldsmitha, nesmíme při všem zatajiti, že byl sobě sám největším 
nepřítelem. Příjmy jeho byly veliké - ve čtrnácti letech obnášely 8000 liber - značná to suma, 
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mnohem značnější než dnes. Za svůj „Přírodopis země a její obyvatelů“ obdržel 850 liber, ačkoliv 
celý spis byl jen obratnou kompilací. Johnson sám pravil, že „rozeználi krávu od koně, je to vše, co 
rozumí o přírodě.“ Provozování jeho „Dobráka“ vyneslo mu 500 liber. A tak dále při všech 
ostatních dílech. 

A přece tušil dobře ve svých lepších okamžicích, že se nenachází na pravé cestě - ač neměl 
té odvahy, aby ji nastoupil. V jednom dopisu na svého bratra, kdež jedná o vychování syna jeho, 
praví: „Uč, drahý bratře, syna svého především spořivosti a hospodárnosti. V knihách jsem čítal, že 
mám býti nezištným a velkomyslným dříve než mne zkušenosť naučila opatrnosti. Navykl jsem si 
zásady filosofa mezi tím, co jsem se stával obětí vlastní nezkušenosti, a jsa při svých skrovných 
příjmech přemrštěně dobročinným, zapomněl jsem pravidla spravedlnosti úplně a postavil se 
mimoděk na roveň těm, kteří mně za mou almužnu blahořečili.“ 

Byron dosáhl sotva věku jinošského a již se zaplétal do dluhů. V jednom dopise panu 
Becherovi psaném (bylť tehdy 20 let stár) praví: Entre nous (mezi námi řečeno) jsem v strašné 
bryndě. Než dosáhnu 21tého roku, budu míti as 9 - 11 tisíc liber dluhů. Plnoletí své oslavoval 
nádhernou slavností, k níž sobě vypůjčil na velké úroky peníze. Rozpaků peněžných mu přibývalo; 
praví se, že matka jeho skonala následkem velikého dojmu, který na ni učinil účet dodavatele 
nábytku. První zpěv „Childa Harolda“ daroval svému nakladateli, dokládaje, že nikdy nebude brát 
za to, co píše, peníze; rozhodnutí tomu se později ovšem stal nevěrným. Ačkoli co spisovatel 
velikým příjmům se těšil, přece nekynulo mu se strany té úlevy rozháraným financím jeho. Později 
se oženil domnívaje se, že si věnem své paní pomůže; než věno to bylo jí upsáno a stalo se místo 
štěstím pramenem největší bídy v jeho životě. Každý zná smutné poměry tohoto manželství, které 
ustavičným dotíráním věřitelů a soudních úředníků se jen ještě zhoršily. 

Byron zamýšlel i právo nakladatelské svých spisů prodati, čemuž však tehdejší jeho 
nakladatel předešel, vnutiv mu jakous sumu peněz, kterou tehdy nutně potřeboval. Již v prvním roce 
manželství byl dům jeho jevištěm devíti soudních exekucí; okolo jeho dveří hemžili se věřitelé a 
židé a jen šlechtické jméno chránilo jej před vězením. Všechno to ztrpčilo zajisté citlivou povahu 
jeho v míře veliké a nedlouho na to následovavší rozvedení manželské přivedlo jej téměř na pokraj 
šílenství. Ačkoli - jak jsme se již zmínili - nepřijal honorář za svá první díla, změnil svůj náhled 
později v takové míře, že ukládal nakladateli časem podmínky velice tvrdé; ale Moore - životopisec 
Byronův - nás nepoučuje o tom, zdali byl někdy zbaven ustavičného strachu před věřiteli - leda po 
smrti. 

Veliký rozdíl panuje v spůsobu, jakým ten neb onen břímě svých dluhů snáší. Některým se 
dluhy nezdají býti ani břemenem, jiní je snášejí s lehkou myslí, jiní opět se považují za mučedníky a 
pronásledované. Ale lidé vyvinutějšího mravního smyslu konečně přece uznávají, že užívajíce 
majetku jiných, aniž by je za používání odškodnili, nejen neslušně nýbrž i nepoctivé jednají - a 
břímě jejich bývá zajisté těžké. 

Lehkomyslných dlužníků je poměrně nejvíce. Steele a Sheridan jsou nám prvním příkladem. 
Bylali u nich společnosť, oblekli úředníky a sluhy soudu do livraji vydávajíce je za své lokaje. Nic 
nerušilo duševní klid Steelův; když byl z Londýna pro dluhy vypovězen, neustál i na venku 
rozhazovat štědře peníze mezi selskou mládež. Též Sheridan vážil dluhy lehce a vtipkoval na ně jak 
mohl. Jednou se ho někdo tázal, proč nestojí před jménem jeho písmeno O, načež odpověděl 
Sheridan, že má málo která rodina větší právo na to než on, neb „my jsme dlužni (we owe vyslov ví 
ó) každému.“42) A když se mu jedenkráte věřitel jeden omlouval, že byl předložený účet následkem 
příliš časného předkládání trochu otřepaný, odpověděl mu Sheridan, aby šel domů a napsal si ho na 
pergamene. 

Jinak bylo s Burnsem, který se mohl zbláznit, poněvadž nebyl s to zaplatiti 7 liber 4 šilinky 
za vojenskou uniformu. S velikou prosbou o 5 liber poslal k příteli a nakladateli svému Thomsonovi 
slibuje mu za to „sbírku písní“. Poslední svou báseň (píseň lásky) složil několik dní před svou smrtí, 
aby zaplatil tento dluh; bylť zemřel za týden po vypůjčení hořejší částky pěti liber. 

Sidney Smith v první polovičce svého života velikou chudobou zápasiti musel. Příjmy jeho 
rozsáhlé fary byly malé, příliš malé na četnou rodinu. Jeho dcera vypravuje, že mu způsobily dluhy 
mnohou nepokojnou noc; jednoho večera slyšela prý, jak zkoumaje své účty celý sklíčen zvolal: 
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„Ach, vidím už, že strávím svá poslední léta ve vězení.“ Než přes to snášel Smith statečně, pracoval 
s veselou myslí dále a pomáhal si k větším příjmům spisováním článků pro Edinburské Noviny, až 
se konečně postavení jeho následkem přidělení mu lepší fary zlepšilo, což bylo i náhradou za jeho 
vytrvalosť, pilnosť a neodvislosť. 

Život de Foeův (de fóův) byl rovněž bojem s obtížemi a dluhy; bylť ustavičně zapleten v 
rozbroje, kterých byl sám původcem, jsa jedním z nejzuřivějších pisatelů polemických spisů. 
Zaměstnání měl rozličná: bylť vojákem pod vévodou Monmonth (monmandz), cihlářem, básníkem, 
projektářem, politickým agentem, novelistou, essayistou a dějepiscem. Stál často pod pranýřem a v 
žaláři strávil dlouhý čas. Když mu jeden z jeho nepřátel předhazoval prodajnosť, vyznal se 
zkroušeně, „že jej snaha po duševním klidu zapletla v rozličné rozbroje“, že „byl pro dluhy jiných 
lidí pronásledován a nepříznivým mu veřejným míněním až do košile oloupen o jmění, kterým 
mohl všechny své dluhy zaplatiti“, že jen „svou vlastní pílí bez cizí pomocí, maje velikou rodinu, s 
neochablou horlivostí cestu svou mořem dluhů a neštěstí raziti musil a ze žalářů, zákoutí a 
rozličných obtížných poměrů bez pomocí svých přátel a známých vysekati se uměl.“ Skutečně 
takový bojeplný život, jaký vedl de Foe, nelze tak snadno nalézti. Ale četné jeho práce literární 
nevystačily, aby jej od dluhů osvobodily, v kterých jak se zdá, i zemřel. 

Nejdojímavější případ v životě Waltera Scotta jest spůsob, jak se zachoval po pádu 
nakladatelské firmy Constable & Co., s kterou byl v užším spojení. Vystavěli právě svůj zámek v 
Abbotsfordě, byl statkářem a šerifem hrabství a měl se za bohatého člověka, když tu najednou došla 
zpráva, že firma Constable a spolek, u kteréž měl skoro jeden milion zlatých, padla. „Jest to zajisté 
ránou osudnou,“ praví, „ztratí-li kdo pojednou veškeré plody celého života a stane se chudým. Ale 
popřeje-li mně pán Bůh několik let zdraví, doufám, že se mi podaří ještě celou ztrátu sobě 
vynahraditi.“ Každý jej považoval za člověka hmotně úplně zničeného - ba on sám byl toho mínění. 
Ale proto nepozbyl mysli. Nabízené mu vyrovnání odmítl řka: „Ne pánové - čas a já dokážeme 
všechno.“ Ačkoli mnohé dluhy pocházely z úmyslného zneužití jeho jména osobami cizími, přece 
vzal veškerou odpovědnosť na sebe a věren svým poctivým zásadám předsevzal si zaplatiti vše do 
posledního halíře, ať to stojí co chce. I dal se hned do uskutečňování svého předsevzetí, stálo jej to 
však život. 

Rozžehnav se se svým veškerým majetkem, domem, nábytkem dal i veškeré své cenné věci 
co rukojemství za požadavky věřitelů, zavázav se ročně k vyrovnání jisté částky svých závazků. K 
tomu účelu dal se do sepisování velikých literárních děl, které mu sice dosti peněz ale málo slávy 
přinesly. Jedna z jeho prvních úloh byla „Vypsaní života Napoleona I.“ v 9 dílech, které podnikl a 
dokončil uprostřed největších starostí, bídy a bolu - ve 13 měsících a které mu vyneslo 14.000 liber. 
Ačkoliv byl na jednu část těla ochromen, neustával v činnosti své spisovatelské ani na okamžik, až 
konečně po čtyřech letech měl as dvě třetiny dluhů zaplacených - v dějinách literatury zajisté 
neslýchaný případ. 

Oběti a nedostatky, jakým se dobrovolně podvolil a to v době, kde byl sotva s to péro v ruce 
držeti, ukazují Scotta nám v pravdě v heroickém světle. Jeho nepřemožitelný duch byl až do 
poslední chvíle svěžím. Když mu jednou činil lékař stran ohromného namožení mozkové činnosti 
odůvodněné předhůzky, odpověděl Scott: „Kdybych měl zůstati nečinným, upadl bych snad v 
šílenost; v porovnání s tím není smrť žádným nebezpečím, před nímž bych se měl snad zvláště 
střežiti.“ Několik dnů před tím, než jej ranila mrtvice, seděl ve svém křesle před svým domem v 
Abbotsfordu a podřimoval; najednou se vzchopil, shodil všechny přikrývky, do kterých jej 
zaobalili, se sebe a zvolal: „To je smutná nečinnosť. Doveďte mne do mé světnice a přineste mi 
klíče od mého pracovního stolku.“ Dovezli jej tedy ve stolici do jeho studovny a položili papír s 
pérem před něj na stůl. Ale Scott nemohl více držeti pero v ruce - a slze kanuly po tváři jeho. Duch 
zůstal sice nepřemožitelným, ale tělesné síly byly zničeny, a když konečné přiblížila se jeho 
poslední hodina, pohroužil se v spánek a neprobudil se více. 

Scott nahlédl, což ostatně každá citlivá povaha nahlédnouti musí, že je chudoba mnohem 
lehčím břemenem než dluhy. Chudoba cti netratí - naopak je často, zdravou pobudkou k vyvinutí 
velikých talentů. „Pod zlatými horami a trůny,“ praví Jean Paul, „leží mnoho duševních velikánů 
pohřbeno“. Richter sám byl toho mínění, že je chudoba v mládí vítána, čím dříve tím lépe - sic 
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přijde v stáří; břímě Scottovo bylo bez odporu pro to téměř nesnesitelné, poněvadž jej překvapilo na 
sklonku jeho let. 

Shakespeare byl původně chuďasem. „Jest otázka,“ praví Carlyle, „zdali by se byl nestal 
řezníkem neb vinařem, kdyby naň nebyla v Strattfortě on Avenu (jeho rodišti) účinkovala bída, 
nedostatek a vůbec rozhárané poměry.“ Také Miltona a Daydena děkujeme té okolnosti, že 
prostředky jejich byly nedostatečné. 

Johnson byl člověkem chudým ale zároveň velmi statečným. Nikdy nezvěděl, co je 
bohatství. Láska jeho byla vždy větší než jmění jeho; a láska právě člověka ať chudého ať bohatého 
blaží. Hrubý a neúhledný zevnějšek Johnsonův skrýval statečné a šlechetné srdce. Poznal dosti 
záhy, co je chudoba a dluhy a přál sobě, aby se obého zbavil. Když navštěvoval kolej, vyčouhaly 
mu palce z bot, ale chudoba mu nedovolovala, aby si koupil jiné. Hlava jeho byla plna učenosti, ale 
v kapse bylo prázdno. Jak se musel první léta v Londýně bídně protloukati, vysvítá z jeho 
životopisu. Za nocleh a stravu platil 4½ penny denně (as 18 kr.) a když už ani nocleh platit nemohl, 
bloudil se Savagem celé noci po městě.43) 

Starosti a překážky, s kterými musel Johnson v mladých letech bojovati, zanechaly sice 
jizvy v povaze jeho, ale rozmnožily zároveň zkušenosť a známosť lidí. I uprostřed největší bídy 
zachoval Johnson v srdci svém účastenství v osudu jiných, ještě bídnějších, a nikdy neodešel někdo 
bez pomoci, kdo jí skutečně potřeboval a kdo byl chudším než on. 
Následkem jeho četných smutných zkušeností můžeme mu ve výrocích jeho o dluzích a dlužení se 
dáti úplnou víru: „Nezvykněte si,“ psal Boswellovi, „považovati dluhy co věc nepohodlnou; jsouť 
více než to: jsouť pravou kalamitou ! Starejte se především, abyste nezůstali nikomu nic dlužni. 
Máte-li málo - vydejte ještě méně. Nejen spokojenosť s málem nýbrž i dobročinnosť základem jsou 
mysli spokojené.“ Simpsonovi, obhájci při soudu, psal: „Malé dluhy rovnají se malým brokům - 
rozstřiknouť se na vše strany a sotva možno vyhnouti se poranění; veliké dluhy jsou však jako rány 
z děla; dělají sice mnoho hřmotu, ale nejsou tak nebezpečny. Jest tedy první podmínkou vyrovnati 
se s malými věřiteli, abychom nabyli času k přemožení velikých.“ „Příteli !“ pravil k trpělivému a 
učelivému Boswellu: „Učiňte svou mysl pokojnou a veselou jak vůbec můžete a udržujte výdaje v 
mezích svých příjmů a zajisté se nesklamete.“ 

Lidé, kteří žijí od svého nadání, vtipu neb genia, slynou ode dávna svou marnotratností a 
nehospodárností. Charles Nodier (šárl nodijé) praví o jednom znamenitém muži: „V říši ducha byl 
andělem, v životě obyčejném však děckem.“ Podobně by se mohlo i o mnohých velikých umělcích 
a spisovatelích souditi. Největší z nich přilnuli tak s celým srdcem a s celou duší k své práci, že 
neměli času, aby o výhodném zpeněžení svého genia přemýšleli; kdyby byli peněžní zájmy v 
popředí stavěli, nebyl by se bezpochyby svět o nich dozvěděl. Milton by byl asi nepracoval několik 
let na svém „Ztraceném Ráji“, kdyby mu bylo šlo o těch pět liber, které obdržel za první vydání co 
honorář. A Schiller zajisté se nesnažil vystoupiti na nejvyšší cimbuří myšlenky a ducha pouze za 
skrovný sotva k živobytí postačitelný peněžný zisk. 

Nám se zdá však přes to, že by lidé nadaní neměli povrhovati obyčejnými pravidly 
počtářství. Pakli více vydají než přijmou, padnou do dluhů, a všechny žaloby na licoměrnosť světa 
jim nic nepomohou; nebudou-li pomýšleti na budoucnosť, zahynou jako jiní. Thackerey vzbudil 
svým „kapitánem Shandym“ ve svém románu „Pen dennis“ velikou nevoli u spisovatelů ostatních a 
přece nevyslovil nic jiného než pravdu. „Když advokát, kněz nebo voják své příjmy překročí a 
svým povinnostem nedostojí, musí do vězení: spisovatel však také.“ V zájmu společnosti a v zájmu 
mravnosti jest nutno, aby spisovatelé i umělci za příkladem ostatních lidí na budoucnosť svou 
pomýšleli. Fantasie a umění, praví Mme. de Staël, musí se samy starati o to, aby se jim na tomto 
světě dobře vedlo. Celý svět by jim měl velkomyslně k tomu pomáhati, všichni lidé by jim měli 
pomáhati, ale nejlépe bude, pomohou-li si sami. 
 

40) Bacon Fr., spisovatel, filosof a státník anglický, † 1628. 
41) William Pitt státník a řečník angl. zemř. 1778. 
42) K vysvětlení této slovní hříčky podotknouti sluší, že písmeno Ó (anglický of) staví se před šlechtickými 

jmény irskými co znak šlechtictví (srovnej něm. von a české ze.) P. p. 
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43) Říkával, že možno za 18 penců (72 kr.) téhodně bydleti někde pod střechou, an se málo kdo na byt ptá a 
stane-li se to někdy, možno vždy určiti místo sejití se jinde. Za 3 pence lze v kavárně několik hodin v společnosti velmi 
pořádné pohovořiti. Za 6 penců oběd, za penny (4 kr.) chleba k snídani, vše to stačí úplně a bez večeře se možno dobře 
obejíti. V den, kde převlékal košili, vycházel Johnson ven a dělal návštěvy. Viz Boswell: Life of Johnson. 
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Kapitola čtrnáctá. 
 
 
 
 

Bohatství a dobročinnosť. 
 
 

Bohat-li jsi, chuďas jsi,  
Neb jako osel, jehož páteř zbožím  
Přetížená se prohýbá, nosíš 
Jen jediný den svůj poklad v světe  
A smrť ukončí vše. 

 
Shakespeare. 

 
 

Il est bon d'étre cbaritable, Mais envers qui ? C'est là le point.  
(Dobře jest býti dobročinným; Však v čí prospěch ? Toť otázka.) 

 
La Pontaine. 

 
 

„Jest mnoho lenochů, jimž je vyžebraný penny milejší než vydělaný šilink.“ 
 

Donglas Jerold. 
 
 

„Ukradl svini a dal ve jménu Božím nožičky chudým.“  
 

Ze španělského. 
 
 

Člověk musí býti spořivým, aby mohl býti dobročinným. Výsledků spořivosti nemá užívati 
pouze ten, kdo spoří, nýbrž i jeho bližní; spořivosť zakládá nemocnice, činí dobročinná nadání, 
zařizuje vysoké a rozmnožuje národní školy. Dobročinnosť pramení z nejlepších vlastností srdce. 
Božský původ její povyšuje dobrodince lidstva na nejvyšší stupeň mravní hodnosti; národ mu 
blahořečí. 

Pocit ten je společný všemu lidu. I ten ubohý člověk, i ten nejchudší jednotlivec může se 
súčastňovati onoho daru a požehnání: konati dobro - požehnání, které tomu, kdo rozdává, neméně 
radostí spůsobuje jako těm, kdo přijímají. Povinnosť pomoci slabému mluví hlaholem trub - zvláště 
k těm, kteří vyznávají slávu Boží a pokoj lidem dobré vůle. Jest to povinnosť, která člověku i co 
jednotlivci i co členu lidského celku přísluší. Co jednotlivci proto, poněvadž jsme povinni vdově 
neb sirotkům pomoci, a co členům společnosti, poněvadž společnosť lidská každého zavazuje, aby 
pomáhal rozkvětu společenského blahobytu. 

Není potřebí, aby ti, kteří chtějí bližním svým pomáhati, byli bohati. John Pounds (džón 
paunds) nebyl boháčem a přece založil vlivem svým mnoho škol pro chudé dítky. Byl velmi 
střízlivým člověkem a ušetřil tolik, že mohl z úspor svých koupiti chleba pro své ochrance. 
Dobrotou svého srdce získal si lásku všech, vyučoval je a vysílal do světa, aby tam pracovali a 
povinností svých dbalí byli. Také Josef Lankastr, zakladatel nedělních škol a jiných ústavů, nebyl 
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bohat, a Tomáš Wright (rajt), přítel vězňů, ještě méně. Chudi byli i pěstounové a kazatelé 
střízlivosti St. Vincent de Paula a Otec Mathew (metjů). Uvádíme zde ještě, že velicí mužové vědy 
Newton (njutn), Watt a Faraday a znamenití misionáři a cestovatelé Xaver, Martyne a Livingstone 
rovněž jen v skrovných poměrech žili. 

Jsme vůbec nakloněni přikládati penězům a bohatství příliš velikou váhu. Veliké sumy 
upisují se k účelům povznesení lidu z kalu nemravnosti a hříchů. A přece je pouhá pomoc peněžní 
zde málo vydatnou. Jen vnitřní povaha daru velkých věcí zmůže - nikoli pouhé peníze. Veliké 
změny v společnosti občanské se penězi provésti nedají. Odvracovati lid od nešetřivosti, 
nestřídmosti a nevěry a naváděti jej k dbaní účelů šlechetných vyžaduje pevného předsevzetí, lásku 
k věci i nemalou práci. Peníze sice mnohé usnadňují, ale samy o sobě nejsou ničím. Apoštol Pavel 
rozšířil náboženství křesťanské v celé polovici římské říše, ale nezískal peněz k tomu potřebných 
subskripcí, nýbrž prostým řemeslem stavění stanů. Osoby horlivé, nadšené a opravdové jsou nám 
mnohem více potřebný než boháči se svými penězi. 

Nic se tak často nepřeceňuje jako moc peněz. Všichni lidé, kteří se do popředí společnosti 
občanské tlačí, považují peníze za jedinou cestu k cíli. Mnozí lidé téměř zbožňují peníze. Židé měli 
své zlaté tele, Řekové svého Jupitera ze zlata. Bounderley vážil si člověka, kterého mohl „ceniti na 
100.000 liber.“ Jiní podobným spůsobem soudí. I ten nejnižší člověk miluje peníze, majetek, věc 
cennou. „Jak vysoko jej ceníte ?“ „Mnoho-li má příjmů ?“ tak se obyčejně táží. Řekne-li se: „To je 
řádný, výborný a cnostný člověk,“ nevšimne si ho skoro nikdo. Ale řekneme-li: „Hle, milionář !“ 
dívá se naň každý s otevřenými ústy. Hlouček lidí shromažďoval se na konci Hyde Parku, aby viděl 
jednou boháče. „Zde přichází starý Crock“ a rozstupovali se s projevem obdivu, aby mu učinili 
místo. Byl to starý Crock, který si zařízením veřejné herny vydělal ohromné jmění. 

„Pouhý zvuk milionu,“ praví paní Gore, „lehtá a lahodí sluchu Angličana; dovedeť jej 
smířiti - nejedná-li se o státní půjčku - se vším; majiteli milionu odpustí všechna nízká jednání, 
nízký rod, sprosté zvyky a snahy, i úplnou nevzdělanosť ...“ Má-li ctižádosť, bažení po penězích 
největší vliv v zemi, pak přivede jednotlivce, z nichž se celý národ skládá, duševně na mizinu. Ve 
svém bažení po bohatství ztrácejí Angličané znenáhla všechny vyšší cíle se zřetele ... Naše honba 
po železničných bublinách a ostatních bláznivých špekulacích nynějšího věku dokazuje dostatečně, 
že pachtění po penězích nabylo vrchu před ostatními ušlechtilejšími směry. 

„Kdyby člověk nezapomínal k vůli penězům bližního svého,“ pravil důstojný pán Griffith, 
rektor v Merthyru, „nebylo by polovice bídy na světě. Kdyby se pán více přibližoval dělníku, dělník 
více pánovi, nemuseli bychom pociťovat muka očistce již zde na světě. Kéž by se továrníci 
poněkud horlivěji starali, aby lidé jejich od navštěvování hospod upustili; kéž položí něco ze svého 
ohromného zisku stranou, aby mohli zaříditi místa pro zábavu a oddech pro své lidi, aby mohli 
stavěti lepší byty, lepší cesty, dobré školy ! Vykonají-li vše to s úmysly poctivými, nebudou se 
museti obávati více striků aniž zavírati sami továrny následkem velikých požadavků dělnictva. 
Slýcháme s radostí a pýchou o těch nesčíslných milionech, které jsme již z lůna naší staroslavné 
země Walesské vykopali a dobyli - ale neslýcháme mnoho o veřejných ústavech, zahradách pro lid, 
knihovnách, školách a jiných podnicích k šíření mravnosti. Před patnácti měsíci, když jsme ještě ve 
vysokých vlnách dobrých časů pluli, činil jsem podobné úvahy, ale nikdo si jich nevšímal. Proč by 
také měl dáti někdo na slova kněze a kazatele, když padají dukáty jako chumáče sněhu v zimě, 
anebo když je možno sbírat jako borůvky v letě - oběmi hrstmi.“44) 

Mnozí lidé se hmoždí a namáhají, aby nahromadili ještě více peněz. Bojují zoufale, jakoby 
se jednalo o přemožení kdo ví jaké chudoby, kdežto ve skutečnosti bohatstvím oplývají. Hrabou, 
hrabou dále, ač mají více nahrabáno, než kdy budou moci potřebovati; jedná se jim o nadbytek v 
nadbytku. Omluviti to možno jen tím, že snad se jim nedostalo v mládí patřičného vzdělání. 
Radostí, kterých poskytuje kniha, literatura, neznají; mnozí se ani podepsati neumí. Nemyslí na nic 
- a nemají také na co by myslili - než na peníze a na to, čím lze peněz nabyti. Nemají žádné víry - 
leda opět v peníze a bohatství. Děti své uzavírají od pramenů štěstí duševního a poskytují jim 
otrockého vzdělání. 

Konečně se dostane dětem veškeré pracně nahromaděné bohatství do ruky. Byli-li dříve ve 
výdajích obmezeni, stanou se nyní marnotratníky. „Dříti se jako se jejich otec dřel“ - to jim nepřijde 
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na mysl; jsou pány a musí podle toho vydávati peníze. Ale peníze dostanou křídla a uletí. Velmi 
četné jsou příklady rodin, které se v prvním pokolení k bohatství vzmohli, v druhém jej rozházeli a 
v třetím úplně na mizinu přišli. Odtud přísloví v Lancashiru běžné: „Dvakrát dřevěnky, jednou 
boty.“ Zakladatel rodiny nosil dřevěnky, syn hrál na kavalíra a syn syna nosí opět dřevěnky. 

Podobné převraty rodinné nalézáme i ve Skotsku. Tamější přísloví praví: The grandsire digs, 
the father bigs, the son thigs t. j. děd pracoval v potu tváři a zanechal jmění, otec si vystavěl krásný 
dům a syn probil dům i dvůr a stal se zlodějem. Velkokupci jsou dnes kramáři, zítra žebráky a 
dokud panuje v rodině špekulační horečka, může tentýž talent, který jim získal panství, připravit je 
opět o ně. 

Aby mohl člověk žíti v stáří spokojeně, měl by v mladosti pěstovati svého ducha zdravou 
činností; měl by se obeznámiti se vším, co lze učiniti lidstvo rok od roku pokročilejším; měl by se 
oddati vědě a studiu, aby se mohl od těch, kteří pouze peníze vydělávají, prospěšně lišiti. Pouhá 
zábava planá nemá smyslu; taková nikoho na dlouho nepotěší. Bažení po radovánkách je věc velice 
bídná; bažení po penězích - skoro totéž. Jen zahloubení se do vědy, literatury, umění a filosofie 
poskytne nám zdroj čistých rozkoší až do skonání. Kdo neznal toho v mladosti, bude míti stáří 
bídné. Kdo ustavičně peníze hrabal a hromadil, bude snad ustavičně bohatší, ale co z toho ? Peníze 
jísti nemůže; nemůže je i utráceti v stáří. A tak se mu stanou místo požehnáním kletbou. Stane se 
otrokem nejmizernější neřesti - lakomství. 

Přehnaná spořivosť mstí se u bohatých více než nedostatek mravních vlastností u chudých. 
Stávají se skoupými, domnívají se, že chudnou den ode dne a zemrou smrtí žebráků. Známe několik 
příkladů. Jeden z nejbohatších kupců londýnských odebral se, živořiv již delší čas bídně v Londýně, 
do svého rodiště a prosil o podporu u obce, k níž přináležel. Ačkoli měl milion jmění, přece se 
obával, že by mohl schudnouti. Žádanou podporu obdržel a zemřel zakrátko smrtí žebráka. Jeden z 
nejzámožnějších kupců v severním Anglicku zemřel co žebrák ! Rozumí se, že všechno, co obdržel 
podporou obce, bylo jí vráceno vykonavatelem poslední vůle. 

A co zanechali tito boháči ? Nic než pověsť o velikém bohatství. Bohatství samojediné nemá 
však nárok na úctu; jen sprostá lůza obdivuje se bohatství. Peníze jsou zbožím na trhu. Někteří z 
největších nyní žijících boháčů jsou hotovými nulami. Mnozí z nich jsou úplně nevědomí a nemají 
nijaké mravní a společenské platnosti v národě. Před nějakým časem uveřejněn byl seznam 224 
anglických milionářů; někteří z nich jsou známi co lakomci; druzí co prohnaní špekulanti; někteří z 
nich byli majiteli lodí, továren a uhelných dolů. Velká čásť není vůbec známa; někteří z nich jsou 
pravými ubožáky a jen nepatrný zlomek těší se jakési vážnosti. 

„Jedna z hlavních příčin,“ praví Gore, „pro kterou je bažení po zámožnosti v Anglicku 
mnohem náruživější (a také snad omluvitelnější) než na pevnině, jest nerovné a nahodilé rozdělení 
majetku rodin ...“ Gentlemani a učenci - ba i lidé, kteří nemají práva na titul gentlemana - starají se 
s nemenší horlivostí učiniti prvorozence na úkor druhých majorátním, samovládným - jako šlechta 
vyšší ... Sňatky k vůli penězům, špinavé pletichy, úskoky a politické švindle musí přispěti k tomu, 
aby se stal nejstarší syn zlatou modlou celé rodiny - nejmladší pak Lazarem. 

Demokraté pachtí se po bohatství právě tak jako aristokraté, a mnozí přísní republikáni 
namáhají se vytrvale, aby se stali milionáři; vůbec nemá forma vlády nijaký vliv na snahu po 
bohatství. Starší Cato byl lichvářem. Jeden z jeho nejoblíbenějších prostředků byl ten, že skupoval 
mladé a hubené otroky za cenu malou a vykrmiv je opět draze prodával. Brutus půjčoval na ostrovu 
Cyperském peníze na 48 %, aniž by jej byl kdo za to káral. Washington, hrdina americké 
neodvislosti, odkázal otroky své v poslední vůli manželce. Nenapadlo mu, aby jim dal svobodu. 
Podvodné jednání je v newyorských úřadech úkazem zcela obyčejným a mnozí vážení občané jsou 
prý skrz naskrz zkorumpovaní. Mill tvrdí, že je národ severoamerický úplně zabezpečen před 
každou nerovností a každou nespravedlností, že poměr obyvatelstva k pozemku a kapitálu je velice 
výhodný, tak že každému jen poněkud řádnému člověku výborný prospěch kyne, zkrátka že tam 
chudoba jest věcí neznámou. Ale to, co poměry tyto spůsobilo, není nic jiného než lakotná honba na 
dollary u jedněch a plození nových dollarolovců u druhých. „Věc ta,“ praví Mill „nemůže býti 
ideálem pravých lidumilů.“45) 
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Saladin Veliký, podmanitel Sýrie, Arábie, Persie a Mesopotamie, byl největším vojevůdcem 
a válečníkem svého věku. Bohatství jeho bylo nesmírné; a přece byl o planosti všech statků tohoto 
světa přesvědčen; ve své poslední vůli přikázal, aby byly veliké částky peněz moslemínům, židům a 
křesťanům rozdány a aby všichni knězi těchto vyznání u Boha milosrdenství mu vyprosili. 
Rozkázal, aby košile a šaty, které měl při své smrti na sobě, na špici dýky ležením vojska nošeny 
byly a aby voják je nesoucí čas od času se zastavil a volal: „Vizte celou pozůstalosť císaře Saladina, 
ze všech království, které podmanil, ze všech zemí, kterých dobyl, ze všech pokladů, které 
nahromadil, z celého nesmírného bohatství jeho zůstala mu při smrti jeho jen tato košile !“ 

Don Jose de Salamanca, veliký podnikatel železnic ve Španělsku, byl ve svém jinošském 
věku studentem na universitě v Granadě; nosil tam, jak sám praví, nejstarší a nejošumělejší talár. 
Studoval pilně a po ukončení studií se oddal španělské žurnalistice. Na to se stal členem 
ministerstva královny Christiny, převzav ministerstvo financí; okolnosť ta měla na vývin jeho 
schopností finančních veliký vliv, tak že se po odstoupení z ministerstva věnoval průmyslovým 
spekulacím. Stavěl železnice ve Španělích a Itálii, maje zároveň hlavní účastenství v zakládání 
rozličných parolodních společností. Ale mezi tím, co byl v obchodu činným, nezapomínal nikterak 
na krásná umění. Jednou za týden dával hostiny, ku kterým zval nejznamenitější osobnosti literatury 
a novinářstva; na vzájem bral účastenství i na skromných tabulích, které mu hosti jeho někdy ku cti 
vystrojili. Poprsí Shakespeara, Cervantesa, Dante, Schillera a jiných velikánů ducha krášlila salony 
jeho. 

Děkuje jednou za přípitek jemu na zdraví pronesený rozhovořil se o svých zpomínkách ze 
života studentského a novinářského. „Později však,“ pokračoval ve svých zpomínkách, „vzplanula 
ve mně vášeň ku zlatu, jejíž ukojení jsem i zde nalezl, bohužel za cenu mnohých illusí mého mládí. 
Věřte mi, pánové, člověk, který může veškerá přání svá vyplniti - nenalézá více žádných rozkoší. 
Radím vám, abyste zůstali na dráze, kterou jste nastoupili. Sláva Rotšildova zmizí tím dnem, 
kterého se z tohoto světa odebere. 

Zde vidíte obrazy mužů, kteří svůj život umění a ideálům posvětili - pomníky jich nalezl 
jsem po celé Evropě, nikde však neviděl jsem, že by komu byl postaven pomník, který celý svůj 
život jen dělání peněz posvětil.“ 

Bohatství a štěstí nesouvisí nikterak vespolek, ba možno i v mnohých případech tvrditi, že 
štěstí a bohatství v opačném poměru k sobě stojí. Nejšťastnější léta mnohých lidí jsou ta, která 
označují boj s chudobou a poznenáhlé vítězství nad ní. V čase tom přemáhají sama sebe k vůli 
ideám vyšším, zacházejí šetrně se svými prostředky, aby budoucnosť svou zabezpečili, pracují na 
vzdělání svého ducha a svých schopností a snaží se, aby se stali platnými a šťastnými členy lidstva. 
William Chaubers, edinburgský knihkupec, praví o svých dřívějších, práci zasvěcených letech 
následující: „Pohlížím s velikou rozkoší na léta tato, a lituji skoro, že tutéž dráhu zkušenosti 
nemohu ještě jednou prodělati; nebo užil jsem šťastnějších chvil, když jsem, nemaje 6 penců v 
kapse, ve své komůrce pod střechou v studia se pohroužel než nyní, kde sedím v saloně uprostřed 
nejvybranějšího pohodlí a luxu.“ 

V životě každého jsou chvíle, které protivy jeho úplně vyrovnávají. Rozdíl mezi osudem 
bohatého a chudého není tak značným, jak se obyčejně za to má. Bohatý člověk často veliké 
výkupné za své přednosti a privilegie platiti musí. Jeho jmění mu působí starosti; stává se často 
obětí podvodů a násilí. Bývá terčem téměř každého, okolo něho se tlačí hejno lidí, kteří mají na jeho 
sáček namířeno. Říká se o bohatém, „že své peníze brzy vypotí“. Jeho špekulace se často nezdaří a 
přivádí jej o jmění. Bezesné noci - nemoc boháčů. Přemýšlení o zisku a ztrátě připravují jej o spaní; 
bdí ve dne i v noci. „Komu leží bohatství na mozku,“ ten nezná klidu a spokojenosti. 

Boháč jí a pije dobře a stává se obětí dny. Mysleme si, že nám někdo sevře palec u nohy 
kovářským svěrákem; mysleme si dále, že svěrák ten postupuje dále a dále až ke kolenu těsněji a 
těsněji se svíraje. Smrtelná úzkosť ! Sevřeme jej ještě těsněji - dolů, dolů ! To je dna ! Dna, která 
dle Sydenhame „mnohem častěji bohaté a rozumné lidi navštěvuje než chuďasy a hlupáky.“ Velicí 
králové, císařové, admirálové a filosové zemřeli na dnu. Tím spůsobem dává příroda svou 
nestrannosť na jevo, an ty, které jinak v popředí staví, na druhé straně opět zvláštním nemocem 
podrobuje. 
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Často se stává, že boháč ztrácí veškerou chuť k jídlu, kdežto člověk chudý vždy zdravému 
žaludku a záživě se těší. Žebrák prosil boháče o almužnu, „že má hlad“. „Hlad !“ odvětil milionář, 
„jak ti ho závidím !“ Abernethyho recept boháčům zní: „Budte živi od šilinku denně a vydělejte si 
ho.“ Když si mu jednou vévoda Yorkský na svou nemoc stěžoval, odpověděl: „Zamezte nepříteli 
dovoz potravin, uvidíte, že opustí brzy pevnosť.“ Nádenník, který se nestará o nic a nemyslí na nic, 
má žaludek pštrosí, kdežto ten, kdo nepracuje, každý kus chleba dvakrát obrátiti musí, než jej do úst 
položí. Pilnou práci a nezáživnosť zřídka kdy nalezneme pohromadě. 

Mnozí závidí bohatým jich jmění, ale nechtěli by podstoupit nebezpečí, která jsou z 
nabýváním jmění mnohdy spojena. Praví se o vévodovi gdánském, že jej navštívil jednou dávný 
přítel, který jej mnoho let neviděl a celý u vytržení obdivoval nádheru paláce, komnat, nábytku a 
zahrad jeho. Vévoda, který pozoroval, že se v obličeji přítelově něco jako závist zračí, řekl mu 
zkrátka: „To co zde vidíš, můžeš obdržet všechno pod jednou výminkou.“ „A ta je - ?“ „Že se 
postavíš dvacet kroků přede mne a vydržíš sto ran z bambitky, které na tebe vypálím.“ - „Za tuto 
cenu tvé nabídnutí zajisté nepřijmu.“ - „Nuže,“ odpověděl maršálek, „než vše, co zde vidíš, jsem 
mohl nazývati skutečně svým, musel jsem tisícům výstřelů vzdorovati, které na mne byly často v 
dálce jen desíti kroků vypáleny.“ 

Vévoda Marlboroughský (Marlbró-) často zřel smrti v tvář. Stal se bohatým a zanechal 
dědicům svým patnácte milionů na utrácení. Vévoda byl člověkem lakomým. Praví se, že 
vypeskoval svého sluhu, že rozsvítil při návštěvě prince Eugenia (po bitvě u Blenheimu) čtyry 
svíčky. Swift napsal o vévodovi: „Sázím se, že nikdo neslyšel, aby byl Marlborough ztratil v bitvě 
svá zavadla;“ to však je spíše důkazem znamenitého nadání vojevůdcovského, které se i v 
malichernostech jeví. Když byl nemocen, chodil z lázní domů pěšky, aby uspořil 6 penců; i to 
možno omluviti tím, že se chtěl schválně projíti. Jisto jest, že vzal jednou od (jinak spůsobilého a 
řádného) poddůstojníka 1000 liber za důstojnické místo. Bolingbroke, jemuž jednou slabosti 
Marlboroughovy připomenuli pravil: „On byl tak velik, že jsem zapomněl i na jeho chyby.“ 

Chudým býti není hanba. Chvála poctivé chudoby zní odevšad. Kdo se nedá svésti k 
nepravosti za peníze, kdo vzdoruje všem vnadám zlata, aby neurazil zákon poctivosti - tenť je vší 
cti hoden ve své chudobě. Však člověk ten se ani nemůže nazývati chudým. Kdo vše, co kupuje, 
hotově platí - ten se nenalézá v chudobě nýbrž v dobrých poměrech. Poměry jeho jsou lepší než 
poměry gentlemana, který dělá dluhy a se šatí, obouvá a krmí na účet krejčího, obuvníka a řezníka. 
Montesquieux praví, že nikdo není chudým pro to, že nic nemá, nýbrž proto, že nepracuje, nebo 
pracovati nemůže, člověk, který je s to pracovati, který rád pracuje - je mnohem lépe v tom, než 
člověk, který má 1000 dukátů a nepotřebuje pracovati. 

Nic nebystří tak rozum člověka jako chudoba; to nám vysvětluje i ta okolnosť, že největší 
mužové byli původně chudi. Chudoba tříbí a sílí mravní povahu člověka. Nadaným osobám jsou 
obyčejně nejtěžší úlohy nejmilejšími. Můžeme-li se opírati na svědectví dějepisu, nestojí udatnosť, 
velikodušnosť a spravedlnosť v přímém poměru s bohatstvím, nýbrž chudobou. Kněz jeden pravil, 
že Bůh sice stvořil chudobu - nikoli však bídu; mezi bídou a chudobou jest veliký rozdíl. Poctivá 
chudoba je vší úcty hodná, bída však snižuje člověka, zvláště je-li následkem lenosti a opilství. 
Chudoba nehanbí toho, kdo ji dovedl snášeti, kdo však sobě oblíbil žebráckou hůl, ten již propadl 
vlivu neřestí. 

Chudí lidé jsou často nejšťastnějšími - mnohem šťastnějšími, než bohatí; mnohý závidí 
bohatým jich lesk, ale ne každý by přál si zaujmouti jejich místo. Moore (múr) vypravuje známou 
historku o jednom králi z Východu, který všeho již zkusil, vše prožil, ale štěstí nenalezl. I vyslal 
posla, aby hledal v říši jeho člověka, který by byl úplně spokojen a jakmile by takového našel, 
okamžitě jej zastavil a košili z něho svlékl a jemu ji přinesl. Posel nalezl spokojeného člověka - 
Irčana, který radostí tancoval a svým šilellaghem se vesele oháněl. Ale když jej zastavil a o košili 
požádal - k svému překvapení uviděl, že nejšťastnější ten člověk košili žádnou nemá. 

Rozličné rozdělení šťastných povah je mnohem důležitější než rozličné rozdělení bohatství. 
Míti povahu, která se dá lehce uspokojiti a šťastnou učiniti, praví David Hume, rovná se alespoň 
ročnímu důchodu 1000 liber. 
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Montaigne praví, že štěstí má jen malý vliv na člověka. Dobro a zlo je semenem, které duši 
naši tak neb onak vypěstuje a tím buď dobrý neb zlý směr jí dává. 

Anglicko je známo svými dobročinnými ústavy. Mr. Guizot praví, že nic tak nenaplňuje 
cizince obdivem anglického bohatství a podivuhodného upotřebení jeho jako pomníky 
dobročinnosti, která všemi spůsoby, cestami a prostředky k ulevení chudoby se přičiňuje. Angličan 
však, který má příležitosť k hlubšímu pozorování té věci než cizinec, jest skoro nakloněn dívati se 
na účinky podobných peněžitých almužen se stanoviska poněkud jiného. Že by pouhá dobročinnosť 
nezkalené dobro a štěstí vytvořiti mohla, jest pochybno. Dobročinnosť jest někdy buď slepa, buď na 
špatné cestě. Kdyby mohla samojediná chudým pomoci, byl by Londýn nejšťastnějším městem, 
neboť se tam ročně přes 30 milionů zlatých k dobročinným účelům vydá a téměř každý třetí 
Londýňan jest předmětem veřejné a soukromé podpory. 

Peníze k dobročinným účelům sehnati jest snadno. Subskripční listiny svědčí o tom 
každodenně. Jde se k boháči, boháč dá; zdali se však s penězi skutečně dobrá věc vykoná, jest 
pochybno. Jsouť mnohé spůsoby dobročinnosti, které místo aby nemoc zahojili ještě více rozšiřují, 
an utužují chudší třídy v domnění, že jim netřeba jinou cestou dobývati to, co štědré ruce bez 
namáhání z jich strany jim udělí. 

Člověk by myslel, že 30 milionů zlatých dostačí, aby skutečné nouzi v Londýně úplně se 
odpomohlo. Ale vzdor tomu šíří se bída dále. Kdož by však se namáhal býti střídmým a 
hospodářským pakliže nám podává dobročinnosť plody těch vlastností zadarmo ? Může se tedy 
chudoba považovat za jedinou podmínku, která již dovoluje činiti nároky na veřejnou podporu ! 
Často se pomáhá lidem, kteří se nechtí namáhati a pracovati - nejdříve. Nejšpatnější čeládce se 
ulehčuje živobytí, kdežto poctivě pracující muž, kerý se netlačí mezi almužníky, sám ještě daň k 
podporování lenochů platiti musí. Dobročinnosť podává často nejmizernější třídě chudého lidu své 
pomocné rámě; zřídka kdy dá si práci, aby vyhledala poctivého s bídou zápasícího chuďasa sama. 
Jak Carlyle pravil: „O moji podivní, dobří přátelé ! kteří nikdy se nezajímají věcí, dokud je zdravá, 
kteří ji daněmi a dávkami tisknou a žilou pouštějí, až se konečně sama přizná, že je na mizině, 
načež se dychtivě na ni vrhnou řkouce: „Nuže pokusme se, abychom nějak pomohli.“ 

Dobročinnosť, která pouze v darech se jeví, podporuje jen lenosť a netečnosť. Pouhé peněz 
darování nebude nikdy konati co pravá lidumilnosť koná. Jeden nejnovější spisovatel praví o tom: 
„Zločiny ctnostných, rouhání nábožných a bláznovství mudrců sotva tlustší knihu by naplnily než 
ukrutnosti dobročinných. Starání většího dílu mudrců cílilo vždy bez toho k tomu, jak by se snahy 
lidí dobrých podryly.“ 

„Veřejná dobrodiní,“ praví Lord Lytton, „jsou často pouze odměnou lenosti a nectnosti 
veřejné. Jak smutný úsudek o Marnivosti lidského rozumu dávají mnohé zkušenosti ! Škoda toho 
marně traceného upřímného soucitu ! Dobročinnosť jest drahý pyšnému srdci pocit - pocit skutečně 
aristokratický. Mohamed dal velikou známosť povahy člověka na jevo, dovoliv rozkoše a 
smyslnosť, která nejobtížněji se přemáhají, a povzbudiv dobročinnosť, kterou lze nejsnáze konati.“ 

Jest mnoho kněží v Londýně, kteří tvrdí, že dobročinnosť překáží šíření náboženských zásad 
mezi lidem. Ctihodný P. Stone praví: „Kdo přináší chudému bibli v jedné ruce, aniž by mu nesl v 
druhé bochník chleba, vlněnou přikrývku, nebo šilink - ten není hostem vítaným“. A není divu. 
Panující dobročinnosť je v žádosti po ukojení každého přání žaludku vychovala. Místo, aby se jim 
vyložilo, že dobrý stav jejich od dobrého chování nutně závisí, utvrdili je v náhledu, že nemajetnosť 
jejich je již k podpoře opravňuje. To je však tolik co povzbuzení nemravnosti, nehospodárnosti, 
lživosti a pokrytectví. Praví lidumilové jsou vždy ti, kteří hledí odstraniti příčiny bídy, odvislosti a 
žebroty, a zvláště ti, kteří chudé učí, jak si sami pomoci musí. V tom leží hlavní přednosť „Spolku 
misionářek chudých okresů londýnských.“ Spolek ten hledí docíliti osobní styk a ústní jednání s 
chudými a dle toho určí prostředky ku pomoci. Almužna za každou cenu není u nich pravidlem. - 
Jest s potěšením pozorovati, že se dámy nejvyšších vrstev šlechetného toho podniknutí zúčastňují. 
Příležitosti ku konání skutků lásky k bližnímu je ve všech vrstvách společnosti až příliš dosti.  

V posledních letech četné společnosti povstaly, které poskytují příklad rozumnějších, 
lepších jakož i skutečně křesťanštějších spůsobů dobročinnosti. Spolky k zakládání lepších obydlí 
pro dělníky, k zařízení koupelen a prádelen, k vystavění přístřeší dělnických, pro služebné a 
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námořníky, k pěstování hospodárnosti a střídmosti mezi lidem, k rozšíření osvěty a vzdělanosti v 
národě a jiné. Spolkové tito nepodkopávají základy svépomoci v člověku, nýbrž pracují k tomu, aby 
si každý člověk pomohl sám a zasluhují tedy vší pochvaly a podpory. Cíl jejich jest zlepšení stavu 
nižších tříd; jsouť zosobněním lidumilnosti v nejlepším spůsobě a hodní, aby povždy nesli hojného 
ovoce. Bohatí lidé, kteří si často smrť před oči staví, mívají o své peníze velikou starosť. Jsou-li bez 
potomků a přátel, budou rozpaky jejich tím větší. Co s tou hromadou zlata ? A nějakou závěť přece 
musí zanechati ! V dřívějších časech, a ještě tu a tam dnes, odkázali bohatí lidé mnoho peněz na 
mše a modlení za spasení duše své. Jiní odkázali velikou částku k rozdělení mezi osoby stejného s 
nimi zaměstnání neb stavu. Také tento spůsob závětí dnešního času někde se vyskytuje a více 
neplechy než dobrodiní spůsobuje. 

Ku příkladu: Jistý člověk v Irvine, jménem Ferguson, nahromadil veliké bohatství, a když 
mu zazvonila poslední hodinka, nevěděl co s tím. Jeho pět milionů nemohlo mu život ani o hodinu 
ba ani o minutu prodloužiti. Povolal sobě dvou kněží, aby mu byli při sepisování poslední vůle 
nápomocni. Po odevření testamentu shledalo se, že jeden díl úroků z celého jmění rozdělil mezi 
příbuzné, jiný díl odkázal oněm kněžím, (kteří dříve neměli žádného platu). Rozumí se, že se 
dostavilo hojně příbuzných, kteří náleželi větším dílem k třídě chudší. Ale brzy ukázaly se následky 
testamentu. Jedni začali se opíjeti, peníze rozhazovati, druzí nechali práce a chodili ruce majíce v 
kapsách po ulici, někteří se upili až k smrti - zkrátka odkaz Fergusonův měl vliv škodlivý; konečně 
obrácen úrok oněch příbuzných, jimž byl odkaz ten příčinou k smrti, k zařízení nadací pro studenty, 
čímž aspoň poněkud blahodárné upotřebení odkazu se docílilo. 

Odkaz Štěpána Girarda (Žirarda), bohatého kupce amerického, měl poněkud jinou historii. 
Grirard se narodil v Bordeaux (Bordó). Osiřev v mládí dostal se na loď a již co 10letý hoch konal 
svou první cestu do severní Ameriky. Vzdělání jeho bylo chatrné a čtení i psaní byl jen v malé míře 
mocen. Pracoval však horlivě a poznenáhla zlepšily se jeho poměry tak, že mohl otevříti krám. V 
Newyorku zamiloval se do Polly Lum, dcery jednoho kavárníka, kterou přes odpor otcův pojal za 
manželku. Manželství to nebylo však šťastné. Manželka nepociťovala k němu velikou náklonnosť a 
Girard se stal surovým a prchlým proti ní. Opustiv ji odebral se opět na moře a ve čtyřicátém svém 
roce měl již svou vlastní loď nákladní a vedl čilý obchod pobřežní ve Filadelfii, Newyorku a 
Neworleansu. 

Ve Filadelfii se konečně opět usadil, stav se znova kupcem. Věnoval se s celou duší 
obchodu: předsevzal sobě státi se bohatým a spořil jak mohl. Podnikl každou práci, která slibovala 
zisk a peníze; srdce své uzavřel před všemi radostmi světa. Myslil jen na práci a bohatství. Jeho 
povaha byla by zajisté ušlechtilejší stránku objevila, kdyby u něho býval vliv šťastné domácnosti. 
Jak víme, nebylo tomu tak. Po desítiletém smutném manželství zbláznila se mu manželka a po 
dalších dvacíti letech zemřela v nemocnici. 

Ale Girard byl přístupen i lidštějším citům. V r. 1793, když vypukla žlutá zimnice ve 
Filadelfii, objevila se konečně i lepší jeho přirozenosť. Mor schvátil tisíce lidí a nebylo již možno 
dostati ošetřovatelku do nemocnice. Kdo onemocněl, ten byl již vydán smrti. 

Tu se nabídl Girard, že přejme dozor nad městskou nemocnicí. Ihned se ukázalo, co to 
znamená. Organisační talent jeho byl znamenitý, pořádek se dostavil, a s ním šetrnosť a bdělosť. 
Girard přihlížel zejména k tomu, aby se každému nemocnému dostalo žádané pomoci. Nemocným, 
které bylo nejobtížněji ošetřovati, poskytoval pomoci sám a umírajícím podával poslední útěchu. 
Konečně, když se byla epidemie poněkud zmírnila, vrátil se Girard (se svým pomocníkem Petrem 
Hilmem) ku svému zaměstnání; od občanstva dostalo še mu však vyznamenání. 

Výsledky pilnosti a šetrnosti Girardovy možno obdivovati na krásných domech 
filadelfských, které mu tehdy náležely, především však v nádherné mramorové budově 
„Girardového Collegium“. Zanechalť většinu svého jmění k veřejným dobročinným účelům, 
zejména k zařízení sirotčince a veřejné knihovny. Při zařízení prvnějšího ústavu tanul mu zajisté 
opuštěný jeho život v mládí na mysli. Jeden z pokojů Girardského kollegia jest zvláštním spůsobem 
vyozdoben. Jsouť tam některé pozůstalosti a papíry z pokoje Girardova uschovány. Tu jsou bedny, 
skříně na knihy, váhy a kamaše, knihy a hrnce a v jedné skříni visí i staré jednoduché šle, které více 
než ostatní o veliké jednoduchosti toho, který je nosil, vypravují. 



Samuel Smiles: Základ blahobytu 
 

 
www.securityprinting.org                                                                                                                                              111 

Jedna z nejkrásnějších nemocnic londýnských je založena od Tomáše Guye, knihkupce. 
Praví se o něm, že byl lakomcem. Každým spůsohem byl člověkem spořivým - spořivým ve 
prospěch a pro blaho jiných. Tomáš Guy zanášel se již v mládí dobročinnými plány. V Tamwortě 
vystavil chudobinec pro 14 osob mužského a ženského pohlaví a nadal je vším pohodlím; on sám 
byl vychován v Tamwortě, kdež je mnoho chudiny; předsevzal si poskytnouti pomoc, kterou 
zařízením chudobince i částečně vyplnil. Guy zbohatl šťastnou koupí a prodejem jihomořských 
akcií, které mu vynesly několik milionů přes to, že podnik sám byl švindlem, který když se odkryl, 
Guy dávno ani jednu akcii, za to však pár milionů dolarů v kapse měl. Zisk ten obrátil však k účelu 
dobrému, na vystavění nemocnice, která podnes jeho jméno nese. Stavba byla dokončena roku 1724 
rok před jeho smrtí. 

Dobrodinci skotští jsou rovněž velice četní. Tak je ku př. vychovávací ústav Heriotův v 
Edinburgu vystavěn klenotníkem krále Jakuba I. a zaopatřen nadáními pro 180 hochů. Poněvadž 
však náležely k ústavu pozemky, které během času ohromně v ceně vystouply, může nyní býti do 
ústavu přijato 4000 dítek obojího pohlaví k bezplatnému vychování. Dále jsou zde George 
Watsonova nemocnice, Johna Watsonova nemocnice, sirotčinec, dva ústavy pro dívky, ústav 
Cauvenův, Donaldsonův, Stewartův (stjurtův) a nedávno otevřená nádherná kolej Fottova - 
založeny od skotských dobrodinců k vychování dítek obojího pohlaví a sice v nižších, středních i 
vyšších školách. Edinburg možno nazvati městem dobročinných a vychovatelských ústavů. Dále 
jsou tu ještě četná jiná kolegia a společnosti, mezi nimi ústav k povznesení materielního i duševního 
postavení učitelů tří sousedních hrabství, který blahodárně účinkuje, jak tomu příklady výborného 
prospěchu žáků těch krajin i na universitě Cambridgeské (kembridžské) učí. 

Dobročinnosť ve vlastním Anglicku kráčí tím samým směrem. Kolej Owenova v 
Manchestru, bibliotéka Brownova v Liverpoolu, Whithworthské nadání pro 30 žáků technických 
škol (po 100 librách), Scientific College (vědecká škola) v Birminghamě založená sirem Josiah 
Masonem k účelu vychování nového pokolení „v zdravých, rozsáhlých i praktických vědeckých 
vědomostech“ - ukazují nám slušnou řadu výborných ústavů, jimž, jak doufáme, brzy se jiní 
přidruží. Není zapotřebí, aby kdo čekal s podobným nadáním, až se uloží k odpočinku „pod trávu 
zelenou“; může to učiniti již za živobytí svého a pomáhati hned při zařízení činně svou radou. 

Mezi největšími dobrodinci Londýna zůstane jméno Peabodyho (píbodyho), amerického 
peněžníka, věčně nezapomenutelným. Nestačila by ani celá kniha, abychom mohli všechna 
dobrodiní jeho vyčísti. Bylť on jedním z prvních, kteří smutné postavení pracující třídy londýnské 
pozorovali a zajisté jedním z prvních, kteří se snažili tomu odpomoci. Při zakládání pozemních i 
podzemních železnic, při zařizování nových a rozšíření starých ulic a silnic, při stavbě veřejných 
budov padla vždy četná obydlí chudých tříd za oběť a nikdo nevěděl, kam se obyvatelé jejich 
obrátili. Možno, že se tlačili t ěsněji v malých bytech dohromady a dali tak vzniku rozličným 
nemocem. Spolky a společnosti snažily se nedostatku tomu co nejvíce odpomoci. Sir Sydney 
Waterlow byl jedním z prvních, který se postavil v čelo těchto snah a mnozí jiní v krátkém čase 
následovali příkladu jeho. Ale všechno počínání bylo polovičaté nebo marné, až konečně přispěl 
Peabody velikolepým odkazem chudým města Londýna ku pomoci. Vykonavatelé jeho poslední 
vůle vystavili v rozličných čtvrtích Metropole anglické celé řady dělnických bytů, které slouží za 
vzor všem dělnickým bytům. Jsou to čistá, pěkná a pohodlná obydlí a útulky domácnosti; na 
odstranění opilství a na povznesení mravnosti měly zajisté nemalý vliv. Peabody zamýšlel svým 
odkazem „polepšiti postavení a rozmnožiti pohodlí chudých“ doufaje, že výsledky ty budou nejen 
od nynějšího nýbrž i od příštích pokolení náležitě oceněny. Ze všeho, co osoby, jimž vykonání 
úmyslů svých svěřil, podnikly a provedly, vysvítá jasně, že úloze své řádně dostály. 

Všichni tito dobrodinci chudého lidu byli původně chudi neb jen málo zámožní. Sir Joseph 
Whitworth byl strojníkem v továrně pana Clementa v Southwarku, vynálezce hoblovacího stroje, 
Sir Josiah Mason byl postupně zelinářem, pekařským tovaryšem, obuvníkem, tkalcem koberců, 
zlatníkem, hotovitelem ocelových kroužků (při čemž vydělal prvních 10.000 zl.), továrníkem 
ocelových per, slévačem mědě a hotovitelem postříbřeného zboží - kteréžto zaměstnání dalo základ 
k velikému jeho jmění. Peabody byl z počátku obchodním pomocníkem v Americe a vyšvihnul se 
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až na bankéře londýnského. Dobročinné skutky jejich jsou výsledkem sebezapření, píle, střídmosti a 
spořivosti. 

Květ dobročinnosti nevždy se stane plodem; dobročinný spolek projektovati je snadno, 
méně snadno však uskutečniti. Spisovatel tohoto dílka obíral se jednou návrhem útulku pro dělníky 
při stavbě železných drah zaměstnaných - ale podniknutí se následkem rozličných okolností 
nezdařilo. Dělníci při železnicích a dokách v Anglicku jsou sice pilní a pracovití - však velmi 
nešetrní; dobráci celkem, ale rádi se napijou. Práce jejich je často životu nebezpečná a stává se 
nezřídka, že mnozí z nich se stanou doživotními mrzáky. Při stavbě dráhy z Manchestru přes 
Shefield do Lancashiru stalo se mnoho neštěstí. Dvaadvacet dělníků polámáno na rozličných údech, 
sedmdesát čtyři na jednom pouze údu těla; mnozí se mimo to popálili značně při trhání skal, jiní si 
vymkli údy, opět jiní byli těžce poraněni a pohmožděni. Jeden ztratil při vypálení patron obě oči, 
druhý zlámal ruku, nohu, prsty atd., čímž se po větším díle na dlouho nebo na vždy stali k práci 
neschopnými. Jeden z nejznamenitějších podnikatelů viděl se následkem podobných zkušeností 
pohnuta učiniti návrh k podobnému spolku, kterým by se zmrzačeným dělníkům poskytl v stáří 
útulek a pohodlí. Věc tu sdělil spisovateli této knihy přítel jeho - nyní zesnulý - Eborall 
následujícím přípisem: 

„Navštívil jsem právě jednoho z větších a bohatých podnikatelů, který Vás prosí o laskavou 
pomoc při zařizování ústavu pro neschopné k práci dělníky při stavbě železných drah. Jest Vám 
známo, že velká část podnikatelů a ingenieurů při stavbě drah zaměstnaných dodělala se ohromného 
jmění, které se u některých na miliony páčiti může. Nuže, přítel můj nalezl před nějakým časem 
bídného, zuboženého starce ležícího v příkopě. „Jak !“ praví, poznávaje ho, „jste to vy ?“ - „Ano,“ 
zněla odpověď, „jsem to.“ - „Co zde pro Bůh děláte ?“ - „Přišel jsem, abych zde umřel; ku práci 
nejsem více schopen.“ - „Proč pak nejdete do chudobince; tam vám dají čeho potřebujete.“ - „Ne, 
chudobinec není pro mne. Mám-li umřít, chci umřít pod šírým nebem.“ Podnikatel poznal v člověku 
tom dělníka jím drahně let zaměstnávaného; dělník ležel v příkopě a podnikatel nahromadil miliony 
! Byl pohnut; přemýšlel, jak četní jiní dělníci jsou vydáni v šanc bídě a zoufalosti. Brzy na to 
onemocněl, a přemýšleje v nemoci své, jak by se dalo pomoci ubohým dělníkům, připadl na 
myšlenku, zdali by se nedalo zaříditi útočiště, chudobinec pro staré dělníky, k čemuž 
prostřednictvím mým o radu Vás žádá.“ 

Plán ten se zdál býti spisovateli znamenitým a neváhal okamžitě nabídnouti veškeré své 
služby k účelu tomu. Ale osoby, na které se spoléhalo, že nejvíce pro věc tu činiti budou moci, 
polily celý návrh takovým proudem studené vody, že byl nezdar celého plánu zjevným. Rozumí se, 
že měl každý dosti výmluv po ruce. „Dělníci ti jsou prý nejmarnotratnějšími lidmi na celém světě. 
Protlukou vše, co vydělají. Výdělky své promrhají v pivě, kořalce, víně a tanci. Zemrou-li v 
příkopě, jsou tím sami vinni. Proč by se právě pro ně mělo více dělat než pro jinou chudinu. Nechť 
jdou do chudobince.“ A tak dále. Snadno nalézti hůl na nemocného psa. Co se týče původce 
myšlenky této, dodáváme, že se pozdravil a na svůj vlastní návrh zapomněl, čímž věc padla do 
vody. 
 

44) Kázání, které měl důst. p. Griffith v Merthyru v časech veliké stávky jihowalesské. 
45) Principles of Political Economy. Kniha IV., kap. VI. 
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Kapitola patnáctá. 
 
 
 
 

Zdravá obydlí. 
 
 

„Nejlepším strážcem vzdělanosti jest obydlí.“ 
 

B. Disraeli. 
 
 

„Čistota jest elegancí chudých.“ 
 

Anglické přísloví. 
 
 

„Sanitas sanitatum et omnia sanitas.“ 
 

Julius Menochius. 
 
 

„Ctnosť nebydlela nikdy dlouho s přepychem neb špínou pohromadě.“ 
 

Hrabě Rumford. 
 
 

Zdraví jest, jak se praví, bohatstvím. Skutečně, všechno bohatství jest bezcenným, schází-li 
zdraví. Každý člověk, který žije prací svou - tělesnou neb duševní - považuje zdraví co 
nejdrahocennější majetek svůj. Beze zdraví není šťastného života. Člověk je stvořen takým 
spůsobem, že mu jest požitek jedním z hlavních cílů života; celé zařízení, celá soustava, veškeré 
funkce těla našeho směřují k cíli tomu. 

Každá činnosť našich smyslů spůsobuje nám požitek - zrak, chuť, sluch, cit, napínání svalů. 
Co lze ku příkladu považovati za větší příjemnosť než pocit úplného zdraví - pravidelné výkony 
všech životních funkcí ? „Požitek,“ praví Dr. Southwood Smith, „jest nejen cílem života, nýbrž i 
jedinou podmínkou delšího věku člověka. Čím šťastnější člověk, tím delší jeho věk, čím 
nešťastnější, tím kratší život. Kdo přispívá k jeho spokojenému rozpoložení mysli, ten mu 
prodlužuje život, kdo mu spůsobuje bolest, ten mu jej zkracuje.“ 

Štěstí je pravidlem zdravé existence, bol a neštěstí výminkou. Bolest není ostatně vždy zlem, 
nýbrž mnohdy blahodárnou výstrahou. Oznamujeť nám, že jsme to neb ono pravidlo přestoupili, 
urazili nějaký zákon přírody, neuposlechli nějaké nutnosti. Bolesť nás napomíná, abychom polepšili 
svůj spůsob života, abychom dbali více zákonů a pravidel své přirozenosti. Tím spůsobem jest, jak 
podivně to i zní, bolesť podmínkou tělesného blahobytu člověka; právě tak jako smrť dle Dra. 
Tomáše Browna (brauna) jest jedna z podmínek radostí života. 

Kdo se chce však radovati tělesnému štěstí, ten musí poslouchat zákonů přírody. Aby 
zákony ty vynalézti a vypozorovati mohl, k tomu je dán člověku dar rozumu. Neváží-li si daru toho, 
nestopuje-li zákony své jsoucnosti, bude nemoc a bolesť toho následkem. 
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Člověk uráží zákony přírody mnohým spůsobem; lenosť a přeplnění žaludku má za následek 
dnu a špatné trávení. Náklonnosť k nápojům spůsobuje třesení, slabosť, ztrátu chuti k jídlu, ubývání 
sil, zničení celé soustavy tělesné a jiné nemoci, které obžerství zplozuje. 

Společnosť podobným spůsobem trpí, neodvádí-li se voda z polí, ulic a krajin, trpí-li se 
přecpání chudého lidu v bytech, nečistota a výpary v městě. Následek toho je zimnice, cholera neb 
jiná nákaza. Nemoc začne v obydlí chudých, rozmáhá se a vkrade se i do domů boháčů řádíc a 
spustošujíc vše, co zachvátí. Utrpení a bída tím vzniklá jest takřka dobrovolná: neb při větší 
známosti pravidel, jakými se dají nákazy předejíti, nebylo cos takového možno. 

Kde bydlí jistý počet lidí pohromadě, tam je i nákaza vzduchu nutná, pakliže se vhodným 
spůsobem nenahrazuje špatný vzduch čistým. Není-li o provětrání postaráno, nasytí se vzduch 
kyselinou uhličitou, kterou vydychujeme. Vše co tělo naše vypařuje, jest pro plíce naše jedem; 
proto ta ohromná důležitosť čistého vzduchu. Každý odrostlý člověk potřebuje 600 kostkových stop 
prostory, aby mohl 24 hodin čistý vzduch dýchati.46) Spí-li v prostoře menší, bude zdraví jeho bráti 
škodu a podryje se znenáhla úplně. 

Přiklopme myš sklenicí a uvidíme, že zhyne za krátko, a to vdýcháním svého vlastního 
dechu. Totéž se stane člověku, pakliže jej do uzavřené místnosti vsadíme. Angličtí vojáci zhynuli v 
„černé jeskyni“ blíže Calcutty, poněvadž se jim zdravého vzduchu nedostávalo. To je také příčinou, 
proč je úmrtnosť dětí v továrních městech tak značná - zemřeť do 5. roku úplná polovice. Humboldt 
vypravuje o jednom námořníkovi, který leže v uzavřeném prostoru jedné lodě, umíral; soudruhové 
jeho vynesli jej na palubu, aby aspoň ve volném vzduchu zemřel; na čistém vzduchu přišel však k 
sobě a poznenáhla se úplně uzdravil. 

Obyčejný následek dýchání v nečistém vzduchu je zimnice. Nejtěžší daň obyvatelů měst jest 
- jak Dr. Southwood Smith praví - daň zimniční. V Liverpoolu roznemůže se ročně as 7000 osob na 
zimnici (týfus), z kterých 500 smrtí sejde. Zimnice zachvacuje obyčejně osoby od 20 do 40 let, 
osoby hlavně stavů chudších, otce rodin. Následkem toho uvalují zimnice na město velikou daň, an 
rozmnožují úžasně počet vdov a sirotků. Dr. Playfair tvrdí, že se ztráta peněz, která povstává v 
hrabství lancasterském nešetřením zdravotních zásad veřejných, ročně na 700 milionů zlatých páčiti 
může. To však je pouze ztráta hmotná a peněžitá. Ztráta mravní je mnohem větší. 

Než povstaly železnice a reformy zdravotní, žili jsme v idyllických poměrech; dnešní 
poměry však nejsou namnoze lepší. Dělníci hospodářští bydlí v Anglicku v mizerných chýžích. K 
slušnému živobytí schází jim věru všeho. V bytě je vše na jedné hromadě, rodina, kuchyňské 
nádobí, hospodářské nástroje, špinavé prádlo. V ložnici spí vše pohromadě, rodiče, děti a mnohdy 
ještě i nějaký noclehář; díry ve střeše slouží jim co okno, kudy však i déšť a sníh do bytu vniká; v 
takových poměrech nenalézá ovšem muž žádné radosti doma a utíká se do hospody; děti vyrůstají 
bez vychování a co se týče žen a dcer, jest osud jich velice smutný. 

Vesnickým poměrům nevěnuje se obyčejně náležitého zřetele; naopak slýcháváme často, jak 
celé osady byly zbořeny, což má zameziti, aby se z nich staly peleše žebráků. Tak se chlubil jeden 
člen anglické sněmovny, „že dal odstraniti asi třicet chatrčí, které by se byly naplnily mladými, 
ženatými párky.“ A co se stane z lidí takto před práh položených ? Tlačí se ještě více dohromady v 
obydlí jistě ne větší anebo se stěhují do měst; avšak tovární města anglická nejsou nikterak tím, čím 
by v zdravotním ohledu býti měla; vzdor tomu dává jim většina dělnictva před bídou venkovskou 
přednosť a rok co rok valí se proudy venkovanů do měst. To mluví hlasitě o skutečném stavu 
anglického vychvalovaného hospodářského obyvatelstva, „chloubě celé země“. 

Duševní stav dělníků při hospodářství zdá se, že na stejném stupni s tělesným stojí. V 
západních hrabstvích Anglicka jest dělnictvo tak nevzdělané jako nejchudší třídy východní polovice 
Londýna. Zpráva konsistoře herefordské (hírfordské) praví, že v tajnějších farnostech panuje 
množství pověr z předešlých století pozůstalých. Tak ku př. při početí nějakého podniku béře se 
ohled na dni šťastné neb nešťastné; zdali je měsíc v úplňku, ubývá-li neb přibývá, svědomitě se 
pozoruje jako okolnosť při užívání léků, zabíjení prasat atd. důležitá. Nad okny zhusta křížem 
položené větvičky a nad vraty stájí podkovy spatřiti lze. Na takové čáry věří se pevně. Kdo nosí 
prsten vyrobený ze šilinku, obětovaného při svatém přijímání, ten se nemusí obávati křečí; podobný 
účinek má prý pletenec z oslí srsti, nosí-li se na krku. Ruka mrtvoly položená na krk volatého 
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zažene brzy neduh tento. Na uhranutí, uřknutí, věří zde každý; rovněž na objevení se ducha nedávno 
zemřelých. Mimo to věří se, že má každý včelám v oulu úmrtí člena rodiny oznámiti, jinak prý 
včely v brzku oul opustí. 

Sydney Smith tvrdí pravdivě sice, ale ne příliš elegantně, že i nejvzdělanější nyní národové 
v dětství svém byli živi jak prasata, a kdyby bývaly v těch časech zdravotní úřady, dostalo by se 
nám zajisté jiných obrázků ze života našich předků, než jsou idylly o mládencích a pastýřích 
Phinease Fletchera, (flečra). Dělníci našeho věku bydlí v celku mnohem lépe, než šlechta z časů 
saských neb normanských a na svědectví pravdě musíme říci, že je-li i stav našich hospodářských 
dělníků dosti bídný, stav jich otců byl ještě horší. 

První krok, kterým člověka nad zvíře povzneseme, jest opatření zdravého obydlí. Domácí 
krb jest nejlepší školou pro život, zde vyrůstáme, zde sobě navykáme dobrý neb špatný mrav, zde 
základy rozumu a mravnosti se kladou. Lidé stávají se jen vlivem domácí vzdělanosti pravými 
lidmi. V pravé domácnosti plápolá oheň čistého a mravného života, v domácnosti špatné panuje 
mravní zkáza a smrť. 

K vzdělání povahy žákovy učitel povolán není; povahu tvoří okolí dítěte, matka, otec, bratři, 
sestry, soudruzi. Nezáleží věru na tom, mnoho-li se vyučuje. Učení může býti obsáhlé, zahrnovati 
všechny vědy a přece nebude míti cenu, pakliže žák doma jen neslušnosť, neřesť a bídu vidí. 
Mravní povaha jest výsledkem domácího vychování a podryje-li se zlými hmotnými a mravními 
vlivy stane se vzdělání školní spíše nástrojem zlého neb dobrého. 

Domácnosť naši neměli bychom považovati pouze co místo, kde jíme a spíme, nýbrž hlavně 
co místo rodinného štěstí a pohodlí. Tři čtvrtě oněch rozmanitých neřestí, které společnosť lidskou 
snižují a k zločinům svádí, nebyly by možny, kdyby bylo dbáno více vlastní důstojnosti. Aby se 
však domácnosť stala skutečně místem radostí a štěstí, aby vliv její na všechny členy rodiny, zvláště 
pak na dorůstající děti byl patrný, musí tu panovati pohodlí, čistota, láska a rozšafnosť. A to lze jen 
přítomností rozumné, pilné a vzdělané ženy dosáhnouti. Od ženy závisí tak mnoho, že můžeme 
štěstí neb neštěstí domácnosti téměř úplně na vrub její položiti. Žádný národ nebude s to, aby učinil 
pokrok k lepšímu, jestliže zanedbává poměry domácnosti, které ovšem leží hlavně v rukou žen. 
Ženy musí znáti, jak zaříditi pohodlnou domácnosť a neznají-li to, musíme je k tomu vychovávati. 

Aby mohly naše ženy vyhovovati povinnostem svým v životě, musí býti o řádné vychování 
jejich náležitě postaráno; v tom ohledu neměl by se nikdy budoucí jich stav co hospodyně a 
manželky a matky ztráceti se zřetele. Bohužel že se věci té příliš málo dbá v té i oné třídě 
společnosti. Dívky z dělnických rodin jdou do práce, dívky z lepších tříd hledí se přiučiti některým 
věcem a uměním, které moda vyžaduje a mužům zbývá úloha vybrati si z nich - často s pramalým 
rozhledem a úsudkem - budoucí manželky a matky. 

Zdá se, že mužové sami žádnou nebo jen malou váhu duševní probudilosti žen svých 
přikládají, jejíž cenu poznávají teprv tenkráte, když se jim domácnosť stává mrzutou a fádní. 
Zamilování je snadné, krásné jasné oko, červené tváře, pěkný vzrůst stačí, aby muž vše ostatní 
přehlédl a prozaických věcí, jako vaření, šití a vedení domácnosti si pranic nevšímal. A přece i 
nejzamilovanější manželové v krátkém čase prohlídnou a přesvědčí se, že obratné ruce ženy více 
váží než krásné oko a že tam, kde spůsobilosť k vaření, šití a vedení domácnosti schází, brzy náhled 
o nešťastném manželství se zahostí. Na nepohodlné domácnosti bude muži brzo málo záleženo a 
svazek, který muže a ženu, zákon a církev spojila, roztrhla - hospoda. 

Mužští jsou skutečně na nejvýš neznalí věcí ministerstva vnitřních záležitostí domácnosti. 
Kdyby o té věci poněkud přemýšleli, zašla by jim chuť k předčasnému zakládání domácnosti. 
Nevědomí mladíci vybírají si nevědomé dívky za manželky - nemající oba dohromady ani té 
nejmenší schopnosti, aby své děti v rozumné občany vychovali. Domácnosť není v tom případu 
žádnou domácností, nýbrž pouhým obydlím a to často velmi nepříjemným a nepohodlným. 

Nemluvíme snad o chudých nádennících, nýbrž o dobře placených dělnících měst 
fabričných. Osoby, které vydělávají týdně dvacet, třicet zlatých a více, nevrle vydávají každý 
šesták, jedná-li se o věc v domácnosti potřebnou, ačkoli v hostinci veliké peníze propíjí. A následek 
? Klesají i s rodinou vždy hloub. Tlačí se do nezdravých a ošklivých bytů v odlehlejších čtvrtích, 
které jsou i za malé nájemné, přihlédneme-li k úplnému nedostatku pohodlí takových děr, příliš 
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drahé. Výsledek toho je: nevážnosť k sobě samým, ničení duševních schopností, zkáza zdraví a 
předčasná smrť. I nejduchaplnější filosof klesne v takovém postavení na stupeň zvířete. Takovým 
spůsobem uspořené nájemné nemůže se nazývati úspora nýbrž lehkomyslným mrháním peněz. 
Nemoc, která se v nezdravém bytě takovém zrodí, spůsobuje ztráty času a výdělku, ztenčuje úspory 
v spořitelně nebo ve vzájemné pokladně a následek toho jest, že takový člověk klesne na žebráka. 
Ztráta spůsobená nevhodným a nezdravým obydlím je u středního stavu veliká, u dělnického však 
přímo hrozná. Polovicí peněz, které rozdají rozliční podpůrní spolkové, platí se hříchy nezdravými 
byty povstalé. 

Věc ta má však ještě horší následky. Špatné zdraví, které má příčinu svou v zlém stavu 
obydlí, je jednou z hlavních příčin opilství. Mr. Chadwick dělaje jednou na pohled rozumnému 
dělníku v příčině jeho velké náklonnosti ke kořalce předchůzky obdržel za odpověď: „Přijďte ke 
mně a bydlete u mne nějaký čas i uvidíte, že začnete rovněž pít kořalku.“ 

Mr. Lee (lí) praví: „Nejsem sice náhledu těch, kteří obžerství pouze na vrub špatných 
zdravotních poměrů klásti se snaží, ale nikdo, který poměry zná tak jako já, nebude popírati, že 
nezdravé a nešťastné domácnosti mnohé k tomu dohání, aby neschopnosť vybřednouti ze svého 
stavu a úplnou omrzelosť života alespoň částečně v rozčilení, které lihoviny spůsobují, zapomenuli. 
Jsouť jako námořníci, kteří proti nesnázím, které je obkličují, nějaký čas marně bojovati se snaží, ku 
konci však nevidouce jiné pomoci v kořalce spásu hledají a také kořalkou scházejí.“ 

Věc tu možno sice částečně omluviti tím, že dělník je často přinucen byt, jaký právě 
nalezne, najmouti a nájemné, jaké se od něho požaduje, platiti, ačkoli obydlí samo není pohodlné 
ani zdravé. Ale z okolnosti, že se právě špatné byty četně pronajímají, dá se souditi na slabou 
poptávku po bytech lepších. Kdyby dělníci žádali byty lepší, byli by majetníci zpustlých obydlí 
nuceni požadavkům zdravotním vyhovovati. Věc leží poněkud v rukou dělníků samých. Nechť si 
vyberou byt lepší, světlejší a zdravější a odhodlají se platiti zaň nájemné poněkud větší a uhlídají, že 
přispějí sami valně k odklizení tohoto nedostatku; ale obyčejně se tak neděje; k vůli dvacíti, třicíti 
krejcarům týdenní úspory najímají nezdravý byt, který je ovšem na pohled laciným. Ale peníze, 
které nemocní a churaví členové rodiny za pomoc lékařskou, za léky, za ztrátu na mzdě platiti musí, 
přesahují značně uspořenou čásť - nemluvě ani zvláště o pohodlí, o nedostatku čistoty a o špatném 
rozmaru, jaký má každý v bytě nezdravém a stísněném. 

Stavba zdravého bytu stojí jen o něco málo více než stavba nezdravého. Stavitel se má 
především seznámiti s podmínkami lidského zdraví a starati se, aby jim vždy vyhověl. Stavební 
místo je v obou případech stejně velké, množství cihel a malty ne větší a čistý vzduch konečně 
možno za touž cenu dostati jako zkažený, totiž - zadarmo. 

Na zdravých základech zbudovaná domácnosť, kterou řídí šetrná a čistoty milovná žena, 
stane se zajisté sídlem pohodlí, mravnosti a štěstí; bude zajisté jevištěm zušlechťujících snah 
rodinných. Staneť se šťastnými upomínkami, láskyplným hlasem ženy, veselým hlaholeni dětí a 
příjemným sousedstvím zajisté každému muži drahým. Domácnosť taková nezvrhne se na pouhé 
hnízdo nevzdělané čeledi, nýbrž bude školou nesmrtelných občanů, svatyní srdce, útočištěm před 
bouřemi života, sladkým odpočinkem po práci, útěchou v starostech, chloubou v šťastných 
podnicích našich a radostí v každém čase. 

K rozšíření známosti o zdravotnictví mnoho se činilo a činí. Z mužů, jimž veliké zásluhy 
v tom ohledu přičísti sluší, nad jiné vyniká advokát Chadwick (čedvik). 

Mr. Chadwick narodil se v hrabství lancasterském blíže Manchestru. Vzdělání svého nabyl 
hlavně v Londýně, kdež se i po dokonaných studiích soudním obhájcem stal. Chadwick nebyl 
mužem zvláštní učenosti, ale vytrvalosť a ostrovtipnosť jeho byla znamenitá; uložil sobě každou 
práci, pakliže směřovala k nějakému šlechetnému cíli. Již na počátku své dráhy života zaujat byl 
výbornou myšlenkou, ku kteréž s celou svou horlivostí přilnul, snaže se, aby si vydobyl vstupu do 
života praktického. Byla to myšlenka veřejného zdravotnictví, símě k velikému hnutí 
zdravotnickému v anglickém lidu. 

Nebude od místa, naznačíme-li v krátce cestu, která vedla k praktickému rozluštění této 
otázky. Jakýsi Mr. Morgan, vládní aktuár, vyjádřil se v jistém sněmovním výboru, že vzdor 
polepšení poměrů střední třídy nelze tvrditi, že by se „vyhlídky na delší život“ zvětšily. To však 
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bylo s přesvědčením Mr. Chadwicka v úplném odporu, i neváhal za pomocí všemožných pečlivě 
nasbíraných udání náhledy Morganovy úplně vyvrátiti. 

Výsledek těchto studií uveřejnil Westminster Review (revjú W. světozor). Zde dokázal 
Chadwick nahromaděním a roztříděním ohromného materiálu, že okolnosti, v jakých člověk žije, na 
život jeho mocně působí a že větší čistota, střídmosť, očkování neštovic, pokrok vědy lékařské a 
prospěšnější spůsob staveb domů a ulic blahodárný vliv na zdraví člověka již a priori míti musí, což 
vše doložil uvedením četných a věrohodných pramenů. Zkrátka p. Chadwick dokázal, že tvrzení 
páně Morganovo jest úplně mylné a že “vyhlídky na život“ nejsou nikterak menší, nýbrž větší než 
kdy jindy. 

Roku 1832 byl Chadwick zároveň s doktorem Southwoodem (soudzvůdem) Smithem a 
panem Tookem (túkem) komisařem k prostudování otázky práce tovární, k níž tehdy Lord Ashley a 
Mr. Sadler horlivý obrátili zřetel. Zde bylo pro Chadwicka opět dosti příležitosti, aby se 
nedostatečných zařízení zdravotních, špatného odstraňování výkalů, větrání a dodávání vody dotkl, 
které ve spojení s přitíženou prací zdraví dělnictva snižují a život jeho zkracují. 

V témž roce - 1832 - ustanovena byla důležitá komise k vyšetření působivosti zákonů 
chudobinských v Anglii a Walesu (uelsu); také Mr. Chadwick zasedal v komisi a jeho dobrozdání 
bylo prací tak mistrovskou a dokonalou, že jej může i nejzarytější nepřítel anglických „modrých 
kněh“ („modrá kniha“ sbírka diplomatických listin, která se ročně angl. parlamentu předkládá) s 
pochoutkou čísti. Následek toho byl, že návrhy komise na zlepšení zákonů chudinských téměř beze 
změny byly přijaty. 

Zákon ten jest jedním z nejdrahocennějších, které byly v novější době v Anglicku přijaty, 
ačkoli se mu nedostalo na počátku obliby. Ale okolnosť ta Chadwicka neodstrašovala; kde bylo k 
tomu příležitosti, hájil horlivě zásady v něm uložené a staral se s láskou o jeho provedení. „Snadno 
jest získati populárnosť, ale prováděti neoblíbený (třeba úplně spravedlivý) zákon - k tomu je 
zapotřebí odvahy a mužnosti.“ A Chadwick byl jedním z těch, kteří dávali i tam spravedlnosti 
průchod, kde byla neoblíbena. 

Mezi tím, co se Chadwick zabýval folianty chudobinských enket, nespouštěl svou myšlenku 
o zdravotě veřejné se zřetele. Všechny zprávy jeho byly plny rozličných pozorování a poznámek, v 
nichž dokazoval, že čtvrtý díl chudoby nedostatkem zdravotnických zařízení vysvětliti lze. Jeho 
důkladná vyšetřování poměrů pracujících tříd obeznámila jej se všemi nemocmi - horečkou, 
zimnicí, souchotěmi a cholerou - které v chudém lidu řádily, což myšlénku jeho o zlepšení 
veřejného zdravotnictví tím více sesílilo. 

Jednoho dne r. 1838 nalézaje se v úřadě, překvapen byl návštěvou úředníka whitechapelské 
unie (dělnické), který vkročiv s největším chvatem do úřadovny chudobinské komise vypravoval s 
ustrašeným pohledem, že v okolí jakéhosi bahniště ve Whitechapelu (hvajtčeplu) vypukla 
nebezpečná zimnice, že lidé zmírají po dvacíti a že z prudkosti, s jakou zimnice vystupuje, na 
choleru souditi se dá. Komise navrhla k naléhání pana Chadwicka okamžitě doktory Arnolta, Klaye 
a Smitha k vyšetření příčin této znepokojující úmrtnosti a uložila jí zároveň obšírné dobrozdání o 
zdravotním stavu Londýna. 

Biskup londýnský podal v roku 1839 v hořejší sněmovně návrh, aby zdravotní vyšetřování 
toto neobmezovalo se pouze na Londýn, nýbrž na celou Anglii a Wales (uels). Obyvatelstvo 
Edinburgu žádalo, aby i Skotsko do okruhu vyšetřovacího pojato bylo, což se i stalo. Komise byla 
přijata a panu Chadvvickovi uloženo starati se, aby vešla v život. 

První zpráva o zdravotním stavu měst byla v roku 1842 hotova. Poněvadž vyšetřování řídila 
chudobinská komise, tedy měla i zpráva od ní vycházeti; poněvadž však dle mínění některých v 
komisi zasedajících ve zprávě mnohé se uveřejnilo, co by mohlo leckterou veřejnou společnosť 
uraziti, zdráhala se chudinská komise vydati zprávu. Neohrožený Chadwick vydal ji však sám a 
přijal za ni veškeru odpovědnosť. 

Sensace, jakou zpráva tato všude vzbudila, byla ohromná. Odhrnula takové spousty, takové 
hrůzy, které pod usmívajícím se povrchem naší moderní vzdělanosti leží, a jež doposud nikdo nebyl 
uveřejnil. Ale pan Chadwick nemyslil pouze vyvolati sensaci; za pravým účelem svým kráčel s 
velikou vytrvalostí. Zpráva ta byla by zmizela v písku, kdyby náhledy a rady jeho nebyly okamžitě 
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provedeny. Utvořila se zvláštní „strana veřejného zdravotnictví“, již stáli ministři v čele a k níž se 
přiznávali členové obou stran parlamentárních. 

R. 1844 zřízena byla zdravotní komise, která měla celou tu věc řádně prozkoumati. Avšak 
boj o svobodnou tržbu obrátil obecenstvo a parlament na jinou stranu, tak že po několik let ne 
mnoho v tom směru učiněno bylo. Mezi tím vyšetřoval náš reformátor zdravotní stav Londýna, 
výsledkem čehož byly tři zprávy, které si na špatnou kanalisaci, nedostatečné odvážení výkalů a 
nedostatečné dodávání vody stěžovaly, načež bylo vydáno několik zákonů, které těm věcem 
odpomoci se snažily. 

Konečně dožila se myšlenka veřejného zdraví triumfu. Vydán byl akt o veřejném 
zdravotnictví r, 1848 a zařízen veřejný úřad zdravotnický (jehož členem i p. Chadwick byl), který k 
provádění jeho přihlížel. Četné doplňky k němu od té doby následovaly. Čas od času vydávány 
bývaly nové poučné zprávy, ku př. o používání kanálních odtoků k účelům hospodářským, o 
choleře, o odvodňování, o veřejných noclehách atd. Zkrátka, myšlénka veřejného zdravotnictví stala 
se skutkem - jak jsme viděli, hlavně přičiněním páně Chadwickovým. Pan Chadwick byl později 
úřadu svého zbaven, an jeho přímá a rázná povaha s malicherným bráním zřetele k rozličným 
místním a osobním poměrům se nesnášela. Ale zásluha jeho tím neutrpí. Jeho skutky budou mluvit 
za sebe. 

Celá nauka o zdraví dá se vyjádřiti jedním slovem a to je: čistota, čistá voda a čistý vzduch 
jsou hlavním požadavkem. Kde je co nečistého, musí býti očištěno a odstraněno. Zdravotnictví je 
jedna z nejjednodušších věd. Z té příčiny si jí dosud málo všímáno bylo, ač celá věc je nad slunce 
jasnější. Mnozí se domnívají ještě dnes, že není zapotřebí znáti něco o vědě, chce-li kdo provětrat 
komoru, pročistit stoku a držeti dům i tělo v čistotě. Zdravotnictví není předmětem lákavým. Ono 
jedná hlavně o špíně, špíně na těle, domě, ulici, v městě. Úkol jeho možno vymeziti těmito slovy: 
Kdekoli je špína, odstraň ji okamžitě a přičiň se o řádný přístup vzduchu a přítok vody. 

Pohledněme na příklad na ulici anebo na celý komplex ulic nějakého města. Zde je zimnice 
domovem; ale jakmile vyčistíme ulice, odvedeme vodu, docílíme přístup čistého vzduchu a vody, 
bude hned po zimnici. Není to mnohem lepší výsledek nežli který docílí medicína a recept ? 50.000 
lidí, praví Mister Lee, zemře v Anglicku na zimnici, která je výsledkem příčin, jež by se snadno 
daly odstranit. Věc je tatáž, jako kdybychom oněch 50.000 lidí násilně z jejich bytů vyvlekli a na 
veřejném místě popravili. Stane-li se vražda, násilné zkrácení lidského života, tu žasneme. Ale 
maření tisícerých životů, které každoročně před očima našima se provádí, si nevšímáme. Ztráta, 
kterou způsobují nemoci tyfosní, které lze snadno předejíti, je dvakrát větší než ztráta obou 
spolčených armád v bitvě u Waterloo. Zanedbáváním podmínek lidského zdraví ztrácí větší díl lidí 
téměř polovici života, který jim určen. „Tyfus,“ praví jistý lékař, „jest kletbou, kterou člověk 
nedbáním zdravotních zařízení sám na sebe volá.“ 

Mr. Chadwick ujišťuje, že nalezl ve sklepích domů liverpoolských, manchesterských a 
leedských mezi dělníky více neřesti, bídy a spustlosti než ve všech líčeních Howardových 
dohromady. Irská chudina těsní se do postranních, slepých a zadních uliček a mezi nimi zuří tyfus v 
takové úžasné míře, že nemoci té se říká v některých krajinách nemoc irská. Než netoliko ztráta 
života jest následkem těchto, zdravotním zásadám se příčících poměrův, nýbrž i mravní smrť, která 
řádí v těchto peleších přímo hrozně. Neřesti a zločiny jsou soudruhy všech obyvatelů nečistých 
obydlí. Nemravnosť je tu bohužel pravidlem. Není zde ni studu ni slušnosti ni čistoty, mluva lidí 
těch je urážející a rozličné sprosté výstupy možno zde skoro každou hodinu viděti - vše jen směřuje 
k povzbuzení lenosti, opilství a mravní spustlosti. Mysleme si nyní takové mravní ovzduší co místo 
přebývání žen a dětí ! 

Poměr mezi tělesným a mravním zdravím, mezi domácím štěstím a veřejným blahobytem je 
velmi těsný. Znemravňující vliv nezdravého bytu je horší nežli mor. Kde je tělo vystaveno 
nakažlivému vlivu špatného vzduchu, tam i duše známku hniloby ponese. Sebeúcta zmizí, jakýsi 
tupý, lenivý, nejasný pocit zmocní se celé soustavy tělesné, mravní povaha klesne a bídná oběť vrhá 
se v náruč démonu silných nápojů, aby alespoň na jeden okamžik pocítila krev v čilejším 
rozproudění, což vše má konečně za následek bídu, hanbu, zločin a chudobu. 
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Nedbání podmínek vezdejšího zdraví způsobuje veliké ztráty peněz. Věc ta stojí boháče 
mnoho peněz jako příspěvků vdovám, kterým odňala nákaza muže, a dětem, kterým odňala otce; 
ona jim také přináší nejednu nemoc do domu, neboť zimnice šíří se z obydlí chudých do bytů 
boháčů a usmrcuje otce, matku i děti; dále vyžaduje velikých příspěvků k zařízení lékáren, 
chorobinců, nemocnic a asylů. Chudého stojí však mnohem více, totiž zdraví - mnohdy jediný 
kapitál jeho. Na něm záleží vše: ztratí-li jej, jsou ke všemu neschopni. Jak strašná to nedbalosť, 
která olupuje chuďasa a činí život jeho ustavičným umíráním ! 

Co je příčinou úplné neznalosti podmínek zdraví mezi lidem ? Obáváme se, že lhostejnosť a 
lenosť. Odstranění látek zdraví škodných vyžaduje pilnosť, pozornosť a - co více váží - zvýšení 
daní. Ale staré náhledy nedají tak snadno vzniku novým. Bude se nám tvrditi do očí, že to v starých 
zlatých časech chodívalo také dobře, proč by to nešlo nyní ? Objeví-li se cholera nebo tyfus, nelze 
tím nikoho kárati - dokládají. 

Ten strašný nikdo. Jak mnoho má na svědomí ! Nikdo způsobuje více škody než vše ostatní 
na světě. Nikdo kazí naši potravu. Nikdo otravuje nás nápojem. Nikdo nám dodává shnilou vodu. 
Nikdo rozšiřuje zimnici v pokoutních uličkách a nevymetených náměstích. Nikdo se nestará o 
kanalisaci měst. Nikdo plní vězení káznice a trestnice. Nikdo rodí pytláky, zloděje a opilce. Nikdo 
má také svou theorii - strašnou theorii. Vyslovuje se dvěmi slovy: Laissez faire - nechme to běžet. 
Jestliže se někdo otráví moukou, která byla sfalšována sádrou, tedy se řekne: nechtě to běžet. 
Jestliže se míchá cocculus indicus do chmele a pivo otravuje, krčí se ramenoma: nikdo to neudělal. 
Ať si každý zboží prohledne: Caveat emptor, kupče pozor ! Žijí-li lidé v nezdravých obydlích - 
nechť si. Ať koná bída svou práci, nepleťte se smrti do řemesla ! 
„Co je mi potom,“ pravil boháč, dozvěděv se, že úřady městské vyhnaly chudou ženu s nemocným 
děckem k vůli žebrotě z města. Od vrat chudobince jsouc odpuzena, sedla si na práh domu onoho 
boháče, kdež ji děcko zemřelo; nákaza nemoci, na kterou stonalo, otrávila vzduch nádherně 
ozdobených salónů boháče, a jediné jeho dítě padlo za oběť této nákaze. 

Pouhé opravy v městech, jako odvodňování, odstraňování výkalů, dlažba, vodovody a zákaz 
podzemních bytů, nepovedou k cíli, pakliže se nesáhne hloub, k opravě domácností lidu. Dobře 
vypracovaná soustava zdravotních zákonů zavede snad zevnější činnosť, odstraní snad bláto z ulic a 
nečistý vzduch mnohých koutů, tak že snad nebude se co obávati otravných miasmů, které nemoc v 
příbytky rodin zanášely. Sklepní byty rovněž možno vzhledem k budovám teprv se stavěti majícím 
zakázati; ale zde je moc místních úřadů u konce, ona nemůže dále do bytů vniknouti a není toho ani 
zapotřebí. 

Třeba tedy, aby jednotliví členové obce sami se poněkud namáhali, opravy v svém spůsobu 
života zavádějíce. Vláda nestaví domy, v kterých lid bydlí. O to se starají kapitalisté a na nich jest, 
aby sobě zdravotních pravidel více všímali. 

Jednotliví podnikatelé učinili již mnoho ohledem na opatření zdravých a pohodlných bytů 
dělníků, a nelitovali toho zajisté. Neb mravní a hmotný stav dělnictva valně se polepšil, zisk to, z 
kterého nejen dělníci, nýbrž i oni sami a celá obec těžila. 

Ovšem jest zapotřebí, aby též obyvatelé domů zdravotních zásad šetřili. Mnohé město 
postará se snad o vodovod, ale nedovedou-li ženy v domácnosti vody té jak toho čistota příbytků 
žádá, použíti, jsou-li nečisty, líny a nedbaly, nebude vodovod ani městu ani obyvatelstvu k 
prospěchu. A sebe důmyslnější ventilace nebude onomu příbytku nic platná, pakliže se tam hnijící 
látky neodstraňují, dvéře a okna uzavírají a o větrání starosť se nemá. Tak neb onak - pouze 
pořádná hospodyně dovede všech na prospěch veřejného zdravotnictví učiněných opatření a 
zařízení k prospěchu rodiny využitkovat; to však se „úkazem“ vlády naříditi nedá, aniž je 
zdravotním dohlížitelům možno nedbalou ženštinu v pilnou a čistotnou, opilce v střízlivého 
převrátiti. Jeden z novějších spisovatelů praví o tomto předměte co následuje: „Dlužno nám 
především uvážiti, mnoho-li, vzhledem k panujícím hmotným a mravním poměrům na vrub 
špatných bytů klásti se má; přečasto se stává, že ne příbytky, nýbrž obyvatelé jich za mnohý hřích 
proti zdraví lidskému odpovídati by měli; neb mnohem méně obyvatel na příbytku, nýbrž spíše 
příbytek na obyvateli závisí, jakož vůbec všude hmota na ducha závislá jest. Nechť je obydlí sebe 
chudobnější a nepohodlnější, rodina pilná a čistoty milovná mnohý nedostatek jeho odstraniti a 
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zakryti dovede; naproti tomu nejkrásnější příbytek, opatřený všemi přináležitostmi moderního 
pohodlí, nespořádanou rodinou obydlen, v krátkém čase úplnou zkázu vezme. Jest tedy nutno 
stejnou měrou jak k veřejným, tak i vnitřním - rodinným opravám přihlížeti, mají-li snahy po 
opravách zdravotnictví dodělati se úspěchu.“ 

Domácnosť tvoří povahy, a jaké příbytky tací lidé. Duch člověka špatným vlivem 
nejbližšího okolí jeho začasto zkázu béře a častý styk s nečistotou a kalem vytvořuje sprostnosť, zlé 
návyky a choutky. V odlehlých a spustlých koutech našich velikých měst veselou a zdravou povahu 
téměř vychovati nelze, a dokud se zde opravy neprovedou, nebudou i snahy k vzdělání obyvatelů 
čelící míti naději na úspěch. 

Však nejedná se pouze o vystavění pěkných a pohodlných příbytků, ale též o spůsobilosť, 
jak jich užiti, aby lidu skutečně byly tím, čím mu býti mají. Jistý statkář irský přesídlil své 
nájemníky z nečistých příbytků do velmi spořádaných a pohodlných domků. Přijda po čase na svůj 
statek viděl se sklamána. Nové domky nebyly více k poznání, tak byly znečištěny. Pod postelí 
ležely svině a drůbež proháněla se po nich. Předsíň cementová podobala se úplně dřívější hliněné. 
Tabule v oknech byly rozbity a v zahradě bujněl koukol. Přítel jeho, jemuž si trpce na tuto věc 
stěžoval, odepsal mu: „Vzal jste věc tu za nepravý konec. Lid svůj jste měl dříve čistotě milovnosti, 
šetrnosti a zálibě v slušném pohodlí vyučiti.“ - To ovšem vyžaduje času a jen řádným vzděláním a 
poučením ve školách dosíci lze. Předůležito jest, lid v návycích čistoty vychovávati. K tomu není 
ani zapotřebí velikého vzdělání literního. 

Čistota půl zdraví. Čistota tvoří ovzduší sebeúcty a mravnosti; onať je výrazem ducha 
šetrnosti. Domácnosti je tím, co zdravověda lidskému tělu; znamená pohodlí a blahobyt. Ona jest 
měřítkem vzdělanosti rozličných národů a pokroku vůbec. 

Dr. Paley snažil se, aby obrátil zřetel cestujících po cizích zemích na povahu rozličných 
národů, jaká se ve veřejné a soukromé čistotě jeví. Byl toho náhledu, že tím spůsobem lze mnohem 
jasnějších názorů o vzdělanosti, sebeúctě, pilnosti oněch národů a o jich mravním položení získati 
než dle známek jiných. Neb čím pilnější a mravnější lid, tím i čistoty milovnější. Nečistí lidé jsou 
nevzdělanými. Nejnečistější třídy velikých měst jsou pravidlem i nejnebezpečnějšími; chceme-li 
tedy lid ve vzdělání povznésti, odstraňme především všechnu nečistotu, která na něm dosud lpí. 

Nelze tvrdit, že by špína byla jakýmsi vrozeným návykem člověka. Jeť pouze cizopásníkem 
ničící tělo a ducha lidského. Kde je špína, tam o kráse nemůže býti řeči. Nejkrásnější žena poskvrní 
sebe nečistotou; muže pak snižuje a vrhá lehkomyslnosti v náručí. Kde je špína, tam schází i 
mravnosť; neb špína znamená nestoudnosť. V nečistém těle bydlívá i nečistá duše, neb tělo je 
chrám duše a mělo by býti hodno svatyně nitra. Špína spřátelena je s povolností k špatným chtíčům 
našim a souvisí úzce s opilstvím. 

Není snad ani zapotřebí, abychom poukazovali k mravní a tělesné kráse čistoty - oné čistoty, 
která o sebeúctě svědčíc, kořenem je zároveň mnohých výborných vlastností: cudnosti, jemnosti a 
slušnosti. Mohli bychom i dále jíti, tvrdíce, že čistota myšlenek a citů našich v čistotě těla našeho 
původ má. 

Mojžíš byl snad nejpraktičnějším ze všech reformátorů na poli zdravotnictví. Východní 
národové považují čistotu co nezbytný článek náboženství. Jest jim ne toliko po bázni Boží 
nejdůležitější cností, nýbrž i částí bázně Boží samé. Za urážku Boha kladli, kdyby se kdo opovážil 
přestoupiti před něho s tělem poskvrněným. Odtud pochází, že Mohamedáné nemenší důležitosť 
lázním přikládají než chrámům, všude vedle sebe je stavíce. 

„Jak vznešená bohoslužba,“ praví jeden spisovatel, „leží v pouhém umývání se vodou, snad 
v jednom z nejmravnějších výkonů, které člověk před se béře ! Odlož svůj šat a jdi do lázně, a 
kdyby tato jen v klidně tekoucím potůčku záležela; umyj se a buď čistým ! Tím i lepším a čistším 
člověkem se staneš. Vědomí býti prost cizí poskvrny, jakýť to symbolický význam tobě připomíná, 
jak tobě výmluvně v duši účinkuje ! Pociťuješ rostoucí povzbuzení ku všem dobrým činům.“ 
Nejstarší národové východní cítili, že tomu je tak, žeť to vůle stvořitele a Boha. Obecný blahobyt 
mužů, žen a dětí závisí na pozornosti k věcem, které na první pohled malichernými se býti zdají. 
Kde těch maličkostí není, tam je pohodlí těla, duše a mysli věcí nemožnou. Dítě nedosti čistotně 
ošetřené zakrní, vzrostlý muž nedostatkem čistoty sejde a duševně i tělesně zhyne. 
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Každý zajisté pociťuje, že pohodlí v domácnosti toliko přísným zřením k malicherným jinak 
věcem dosíci lze. Vaření bramborů, pečení chleba, vyspravení punčochy, ustlání postele, zametení 
podlahy, praní šatstva, jsou věci samy sebou málo důležité; ale každá žena má vědět, jak se to vše 
dělá, dříve než jí vedení domácnosti svěřeno býti může. „Proč mnohá hospodyně v šetření a vedení 
domácnosti lépe se zná než druhá ?“ tázal se Lord Ashburton (ešbertn) v přednášce, již měl k 
chovancům semináře wolverseyského. „Proč jedna z nich v nadbytku prospívá, kdežto druhá 
hladem téměř zmírá ? Proč v jednom a témže bytě jedna rodina bez úkoru na zdraví žije, druhá pak 
s nemocmi zapásí ? Proč tento dělník s lehkostí obtíže přemáhá, které by jiného povalily ? Ne v 
štěstí neb náhodě to vězí, nýbrž v trpělivém střehnutí zákonů přírody, která vnímavějším lidem 
pravidla k životu podává, jež jiným úplně ucházejí.“ 

Než toto pozorování zákonů přírody dobrá kázeň v rodině úplně nahraditi může. Taková 
kázeň vychová člověka ve zvycích, které jiní teprv po trpkých zkušenostech na se přijímají. A tu 
opět vidíme, že dobré vychování nade vše jiné slaviti dlužno. 

Vezměme za příklad jednu ratolest vědy - fysiologii. S touto vědou, po našem mínění, každá 
žena seznámiti by se měla. Kdyby všude tomu bylo tak, vyrůstali by z dětí snad lepší, zdravější a 
rozumější mužové než dosud. Dítě jest jistým fysiologickým zákonům podrobeno, k nimž v zájmu 
zdraví jeho přihlížeti dlužno. A zná-li jich matka dobře a všestranně, nebude nikdo více 
pochybovati, že omyly, jimiž se často zavinuje zakrnění, nemoc ba i smrť dítěte, se stanou řidšími. 
Kdyby známosť o zákonech zdraví, o účinku čistého vzduchu na krev a tělo lidské, o základech 
výživy těla trochu více byla rozšířenější než dosud, jistě bychom se nemuseli tak strašných cifer 
statistiky, která dokazuje, že polovice narozených dětí dříve než pátého roku dosáhne, umírá, více 
obávati. Tisíce lidu hynou, pykajíce za hříchy, které v neznalosti nejjednodušších zákonů přírody a 
lidského těla původ svůj mají. 

Nebylo by na škodu, kdyby vychování žen větší zřetel ku vzdělám ve věcech domácnosti 
užitek nesoucích bralo. Neníť sice úkolem ženy peníze rodině potřebné vydělávati, ale po větším 
díle leží správa těchto peněz v rukách jejích. A kdo s penězi zacházeti musí, tomu především třeba, 
aby uměl počítati. Nezná-li hospodyně užitek, jaký čtyry species počtářské přinášejí, nedovede-li 
výdaje a příjmy zapisovati - pozná v krátkém čase, jaké rozpaky má tento nedostatek v zápětí. 
Nebudeť moci s penězi vycházeti a padne do dluhů, které muže jejího do velikých nesnází přivedou 
- nezničí-li jej vůbec naprosto. 

Dalo by se mnoho o řádném vedení hospodářství pověděti, zvláště pak o důkladných 
známostech kuchařských. Špatně připravené obědy jsou začasto pramenem největších mrzutostí v 
rodině. Špatná kuchařka jest marnotratnice - marnotratnice peněz a domácího štěstí. Jak často 
rozloučila špatně připravená kýta, co Bůh svazkem manželství na věky spojil. Nemělo by tedy 
rozumné vychovatelství umění hospodárného vaření se zřetele ztráceti. Jest to sice zcela všední a 
obyčejné umění - ale jak často se na ně zapomíná ! 

Tisíce řemeslníků a dělníků přivedeni jsou špatným kuchařením o polovici živných látek v 
potravinách obsažených. Ženy jejich nemají ponětí o tom, jak s potravou hospodářsky zacházeti, a 
jakým spůsobem ji chutně a zdraví prospěšně připraviti mají. I střední stavy v mnohém ohledu 
nedostatkem tímto trpí. „Kdybychom pomocí nějakého kouzla viděti mohli,“ praví jistý spisovatel, 
„co se včas poledního obědu v mnohých rodinách děje - jaké divadlo mrzutostí, marnotratnosti a 
neslušného chování bychom tu spatřili ! Muž se hádá se ženou, že nemůže připravený oběd chutně 
pojísti a odchází, aby zlost ukonejšil - do hospody.“ Zde vidíme, že špatně připravený oběd nejen 
látek živných utrácí, nýbrž i pramenem je nešváru, škody na zdraví - a zbytečných výdajů v 
hospodě. 

Naproti tomu vidíme, že lidé, kteří chutnou stravu jedí, mnohem méně pití nakloněni jsou; 
nebo žaludek, jemuž chutným jídlem zadost učiněno jest, nehledá náhradu v dráždicích nápojech. A 
dobrý oběd má i dobrý rozmar v zápětí - což mnoho váží. Nevyrozumíváme obědem dobrým stravu 
nákladně připravenou. Mnohý boháč špatně jí, ač jej oběd veliké peníze stojí, kdežto mnohý 
chudobný dělník jednoduše ale dobře obědvá, pakli se mu toho štěstí dostalo, že má ve své ženě 
dobrou hospodyni a kuchařku. 
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Bezcenným členem každé rodiny jest žena, která nedovede hospodařiť. Máť sice krásné 
pohlaví naše někdy výborný smysl pro to, co se ho nejblíže dotýká. Mnohé děvče nelibě snese, sedí-
li nějaký záhyb šatu jen o malé poznání výše neb níže než zapotřebí. Ale obmezuje-li se vědění její 
jen na věci takové, pak nebude nikomu družkou na pouti života, nýbrž mrzutým břemenem. 
Neznaje se v přípravě chutné stravy, vyžene brzo muže svého do hospody, kdež lze za peníze 
dostati vše jak se patří, a nad to se vyhnouti mnohým nepříjemnostem, které špatný oběd provázejí. 

Pan Smee (smí) praví, že „počet případů nemocí zažívacích ústrojí v Anglicku mnohem 
větší jest než kdekoli jinde.“ Příčina je ta, že nikde se pokrmy tak špatně neupravují jako právě v 
Anglicku. I dosti povrchní pozorovatel s podivením znamená, s jakou rychlostí se oběd z osmi až 
desíti jídel sestávající v cizozemských hostincích předkládá, zvláště má-li ustavičnou skopovinu s 
bramborovou kaší anglických hostinců na paměti. Spisovatel vzpomíná sobě návštěvy v jedné 
francouzské hospodě, ležící na silnici v odlehlé krajině Dauphiné. Vejda do síně a spatřiv hliněnou 
podlahu a obstárlý i ošumělý nábytek, pravil doprovázejícímu jej soudruhu: „Opravdu, zde sotva 
dostaneme něco k snědku.“ - „Sečkej, a uvidíš,“ zněla odpověď. Asi za půl hodiny bylo prostřeno a 
na stole objevily se po sobě následující jídla: polívka, drůbež, „rosbif“, smažené brambory, 
francouzské boby a chleb s výborným máslem. Sotva v některém menším městě anglickém bylo by 
možno obdržet tak výborný oběd. 

Převeliký byl by z toho zisk, kdyby se stala nauka o vaření nezbytným předmětem vzdělání 
ženštin. „Mezi cenami,“ praví „Examiner“, „které dobrodinci lidu vypisují neb rozdávají, rádi 
bychom viděli také cenu na nejlépe uvařené brambory, nejlépe upečenou skopovinu, nejlépe 
připravenou polévku. Jsme sobě vědomi, píšíce toto, že se tomu návrhu mnozí pousmějí; ale 
posměch ten vycházel by zajisté jen z nevědomosti: neboť mezi sty sotva jednoho nalezneme, který 
by se mohl pochlubit, že jedl dobře uvařené brambory.“ 

Zkrátka, jako jinde tak i v kuchyňském oboru postrádáme často zdravého náhledu. Potravu 
dlužno užívat nikoli zneužívat. Nynější kuchaření mnoho zbytečným spůsobem utrácí; co 
francouzská kuchařka dobře použít dovede, zahazuje anglická často do pomejí. Zdraví, blahobyt a 
štěstí rodiny závisí nemálo na kuchyni. Řádná kuchyně je služkou spořivosti. 

„Zdá se mi,“ praví paní Markéta Grey, „že v posledních časech energie dám tříd vyšších 
valně klesla. Dáma musí být nyní pouze dámou.“ Ženštiny, které se od dřívějšího působení v 
domácnosti, zahradě, při kolovratu, v pekárně, drůbežníku poznenáhla odvrátily, nenalezly doposud 
v řemesle a umění rovněž užitečného pole působení, které by se dalo na prospěch všeobecnosti 
platně využitkovati. 

Za které doby vídáno bylo, že veliká řada výborně vzdělaných a dobře vychovaných dívek v 
rozpacích jsou, co začíti, kdežto na druhé straně ohromné massy chudých, nevzdělaných a 
zanedbaných ženštin v bídě hluboko vězí, z které vlastní pomocí vybřednouti s to nejsou. Aby však 
prvnější pro druhé něco podnikly, to zapovídá dobrý mrav a vyšší postavení společenské. Myslíme, 
že by dámám těm slušelo nejen peněžitými dary povinnosti své proti nešťastnějšímu bližnímu se 
sprostiti, nýbrž i laskavým a trpělivým poučováním, a sice přede vším - jak se nám zdá - v umění 
kuchyňském. Že by tím spůsobem mnoho dobrého spůsobily, leží na bíledni. Většina chudých 
děvčat vstupuje do života bez náležité přípravy, majíc o vaření, šití, spravování šatstva jen malé 
ponětí. A nedivme se, že od takových žen muži do hospod utíkají. Následující historku vypravoval 
jakýs Joseph Corbett, dělník v Birminghamě, v jisté sněmovní komisi. „Matka moje pracovala od 
maličkosti v továrně. Byla pilná, pracovitá a pověsti neúhonné. Zdálo se, že ten, kdo ji pojme za 
ženu, udělá dobrou partii. Provdala se také brzy a stala se matkou jedenácti dítek, z nichž jsem já 
nejstarším. Bohužel však, že měla málo známosti ve věcech, které každá hospodyně míti má. V 
nejdůležitější nauce, která má zbudování a udržení domácího štěstí za předmět, nedostalo se jí nikdy 
ani toho nejmenšího poučení. Tou měrou, jak rodina vzrůstala, mizelo všechno, co jen poněkud na 
pohodlí připomínalo. Nebylo jí dáno, aby příbytek svůj učinila příjemným; následkem toho zmizelo 
úplně štěstí z podkroví našeho. Otec můj oddal se pití, a nestřídmosť jeho působila hádky v domě. 
Matka moje ráda by bývala sprostila se práce v továrně, ale nedostatek peněz vždy ji opět nazpět 
zahnal, ač přítomnosť její doma, při tak četné rodině byla téměř nezbytná. Často jsem ji vídával, jak 
po lopotné práci denní celé noci probděla, praním šatstva a šitím se zabývajíc. Otci mému nemohlo 
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to býti vhod. Práce, které jinde se ve dne vykonávají, rušily jej v noci, a on jak mohl odbíhal do 
hospody. Matčina neznalosť povinností domácích, nestřídmosť a popudlivosť otcova, ustavičné 
hádky a zlý jejich vliv na děti, veliká chudoba - byliť jsme již od dětství přinuceni pracovati při 
hladu a zimě z počátku jen za mzdu 50 kr. téhodně obnášející - vše toto nesčíslné utrpení mých 
dětských let často v mysli sobě rozpomínaje, nevýslovně pohnuta se cítím. Rozpomínkami těmito 
vzniká ve mně přání, aby tisícové kteří do podobného položení přijíti by mohli, lepším vychováním 
osudu tomu unikli. Zkušenosť mi praví, že vychovávání žen se zřetelem na potřeby domácí, 
poučení jich o tom, jak štěstí a klidu domácího získati možno, mnoho bídy a zločinů by v zárodku 
zničilo. Bylo by méně opilých manželů, méně neposlušných dětí. Co dělník pravím ze své vlastní 
zkušenosti, že vychování pohlaví ženského hanebně je zanedbáno, a já mu přikládám větší 
důležitost nežli všemu jinému; neboť žena sděluje mladistvé mysli dítěte první dojmy, ona tvoří 
dítě, které v muže vyrůstá.“ 
 
46) V komnatě 600 kost. stop prostoru musí se však pětkrát za hodinu zkažený vzduch čistším nahraditi. Nejvýhodnější 
číslo prostoru kubického jest pro odrostlého člověka 1100 stop. Vzduch, který dýše, stává se však tak rychle zkaženým, 
že každá těsně uzavřená místnosť musí býti nutně opatřena ventilací, aby se mohl vzduch přiměřeně obnovovati. 
Následující čísla udávají průměrnou velikosť některých místností pro jednu osobu: 
Dílny ....................................... 200 kost. stop 
Městské byty .......................... 240     "       " 
Noclehy pro chudé ........ 300 - 600     "       " 
Nemocnice ................ 1500 - 2000     "       " 
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Kapitola šestnáctá. 
 
 
 
 

Cesta životem. 
 
 

Každý člověk jest synem vlastní práce. 
 

Cervantes. 
 
 

Služ vždy šlechetným cílům, přijde čas a od mění tě úplně. 
 

George Herbert. 
 
 

Říkává se sice, že lidé neznají svých slabostí, však spíše možno tvrditi, že většina si není 
vědoma své síly, která v nás spočívá. S lidmi je často jako s půdou, v které se mnohdy objeví žíla 
zlatá - i samému majiteli dosud neznámá. 
 

  Swift. 
 
 

Neznič sobě šťastné rozpoložení ducha bažením po věcech, které nemůžeš míti. 
 

Cibber. 
 
 

Umění, které učí, jak životem k štěstí kráčeti, přičítati dlužno k uměním krásným, 
humanitním. Učíť ono, jak život nejlépe upotřebiti a jím k nejvyšším cílům se bráti máme. 

Vésti život šťastně, k tomu zapotřebí nemalého stupně znalosti a zkušenosti. Jako malířství a 
básnictví tak i umění býti spokojeně živu musí býti vrozeno, ale u každého dá se přiměřeně 
probuditi a vychovati. Rodiče a učitelé položí první základ a zdokonalení zůstaveno nám samým. 

Štěstí není velikým a krásným drahokamem, po kterém pátrati marné by bylo namáhání, 
skládáť se z celé řady malých kaménků, které v přiměřeném skupení příjemný a krásný celek dají. 
Štěstí záleží v užívání malých na cestě života roztroušených radostí, které my však často bažením 
po velikých, ducha rozčilujících radostech se zřetele ztrácíme. Štěstí leží v čestném vykonávání 
povinností, a není větší radosti než té, která po vykonaných povinnostech v nás se zahostí. 

Na příklad vidíme, jak kdo dovede žíti. Jeden zří jasně okem, pracuje jasnou myslí. Příroda 
je mu vždy novou a krásy plnou. Žije v přítomnosti, pohlíží v minulosť a kráčí směle budoucnosti 
vstříc. Život pro něj hlubokého je významu a pln radostí. Poznává sama sebe, jest prospěšným 
svému věku a pomáhá k zvelebení nižších tříd. Ruka jeho nezemdlívá, duch nezoufá. Jeho na 
všechny strany rozšiřující se obzor denně lidi i věci hlouběji pojímá. Z poutě života loučí se pln cti 
a požehnání a nejlepším pomníkem jsou mu dobré skutky, které konal a dobrý příklad, který jiným 
dával. 

Jiný poměrně málo radosti v životě a na životě nachází. Sotva dosáhl věku mužského a již 
radosti jeho vyčerpal. Mělť vše za peníze, čeho si jen přál. A přes to zdá se mu život prázdným a 
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bezradostným. Cestování mu nepřináší nijakého užitku, nemať pro dějepis smyslu. Obrazárny jej 
nudí a že tam jde, činí jen proto, že je to modou. Podobné „radosti“ konečně jej omrzí; stávať se 
blaseovaným. Blíží se ku konci života, pohlíží na něj co na maškarádu, v které jen lotři, pochlebníci 
a padouchové vystupují. A přec se bojí myšlénky, že bude muset se světa odejíti. Konečně spadne 
opona. Při všem bohatství jeho život mu selhal: neznalť, jak se životem bráti, aby mu bylo dobře na 
zemi. 

Nikoliv bohatství, nýbrž přemýšlení, záliba v něčem, vkus, vzdělání životu dodává rázu. Viz 
okem a ciť srdcem ! Kdo toho postihne, i v skrovném osudu nalezne požehnání. Práce a namáhání 
nechť vždy s myšlenkou nejvyšší a se vkusem vytříbeným se pojí. Osud dělníka cestou touto zajisté 
se povznese. Montaigne praví, že veškerá mravní filosofie na nízké a skrovné živobytí jako na 
skvělé upotřebiti se může. Každý v sobě celou formu lidské bytnosti nosí. 

Ba i ohledem na hmotné pohodlí jest dobrý vkus zároveň i dobrým hospodářem. Sotva 
překročíme práh přítele, již můžeme soudit, zdali vkus v domě panuje čili nic. Vévodí zde čistota, 
pořádek a něžnosť, která nás blahým pocitem naplňuje, aniž bychom si jej mohli vysvětliti. V okně 
stojí květina, na stěně visí obraz, ptáček zpívá na římse a domácí nářadí, ač třeba skrovnějšího 
druhu, přece o vkusu, důkladnosti a čistotě svědčí. 

Tento spůsob života zírá ze všech stran a koutů. Onť zdravou potravu volí a s vkusem 
upravuje, není zde nadbytek, lístek jídelní je skrovný, ale vše je tak čisté a vkusné, voda perlí tak v 
sklenici, že si nepřejeme lepší stravy a lepšího nápoje. 

Pohledněme jinam. Uvidíme také snad hojnosť ale bez vkusu a pořádku. Náklad je zde větší, 
ale přece jako bychom se doma necítili. V tomto ovzduší je nám jaksi nevolno. Knihy, klobouky, 
šátky, roztrhané punčochy, vše leží rozházené po zemi. Dvě tři židle jsou plny nakoupeného zboží. 
Není zde vkusu; neboť ta, která zde domácnosť řídí, nenaučila se umění šťastně živu býti. Podobně 
vidíme i na obyvatelích chudých chýží. Jedna je čistá, úpravná, jednoduchými prostředky okrášlená, 
zahrádkou obtočená; druhá špinavá, sešlá, uprostřed močálů a hnojnic. 

Jak vysvětliti ten rozdíl, že z dvou dělníků, kteří v téže dílně pracují, jeden vesele si 
pozpěvuje, cistě se šatí, v neděli v pěkném oděvu vychází, nikdy nedostatkem peněz netrpí, noviny 
a knihy odebírá, kdežto druhý celý týden kysele se mračí, v otrhaném oděvu si chodí, v neděli teprv 
k polednímu v ohrnutých u košile rukávech a s ospalýma očima před práh vychází, nikdy v kapse 
groše nemá vyjímaje v sobotu odpoledne, kde je však má jen na krátko, an celou řadu dluhů 
upláceti musí, nic nečte, nepřemýšlí, jen dře, jí, pije a spí - jak vysvětliti tento podivuhodný rozdíl 
mezi oběma ? 

Jednoduše tím, že jeden z nich zná umění životem šťastně a radostně se ubírati, sebe a jiné 
šťastnými činiti, kdežto druhý nijakým namáháním toho nedovede. U jednoho je život jevištěm 
lásky, pomoci, účastenství, starostí a rozvahy, u druhého pouze sprostým bažením po řádném 
najedení a napití se, nedbáním povinností, zapomínáním na budoucnosť. 

Z příčin těchto pro každého bylo by záhodno, aby umění, jak lze spokojeně život tráviti, 
dobře studoval. I nejchudší člověk větší zisk ze života míti bude. Nemusí být svět „údolím slz a 
stesků“, pakliže tak nebudeme chtíti. Máme moc i vůli nad sebou, abychom životu našemu zcela 
jiný směr dali. 

Domácnosť každého ukazuje, jak kdo se zná v umění spokojeného života. První podmínkou 
šťastnější domácnosti je pohodlí. Kde starosti, nešváry, nečistota sídlí, tam bude pro muže i ženu 
málo pohodlí. Manžel, který po celý den pro rodinu pracuje, má právo očekávati, že se vrátí do 
příbytku spokojeného, čistého a příjemného. A kde tak se děje, tam i štěstí a pohodlí zavítá. 

Anglicko je krajem pohodlných domácností. Anglický „comfort“ možno právě tak těžko 
napodobiti, jako slovo to je téměř nepřeložitelné. Jeť komfort sloučen úzce s plápolajícím ohněm 
anglického krbu. Obyvatelé mírnějších podnebí větší díl dne prožijí venku. Neznají co je to domov. 
Doma pouze jedí a spí. 

Komfort, pohodlí, neznačí však pouze vytopenou světnici, pěkný nábytek, dobré jídlo a pití; 
značíť více: značíť čistotu, pořádek, zdravý vzduch, skrovnosť v požadavcích - zkrátka dobré 
hospodaření v domácnosti. Domácí pohodlí je pařištěm dokonalých lidí - dokonalých mravně i 
tělesně. 
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Neníť zapotřebí bohatství k pohodlí. Luxus vyžaduje bohatství, nikoliv však pohodlí. 
Domácnosť skromných rozměrů, pakliže je řízena dobrou hospodyní, může se státi základem štěstí. 
Jen nezřízené hospodářství ničí veškeré domácí pohodlí. 

Ovšem je i pohodlí pojmem relativním. Co někomu k pohodlí dostačuje, jiným se zdá 
žebrotou. I nejméně placenému dělníku nechtělo by se tak žíti, jako šlechta před několika stoletími 
žíti musela. Vilém Podmanitel neměl ani košile na těle, ani tabuli v okně. Královna Alžběta 
anglická první punčochy nosila. Všechny královny před ní panovavší neměly punčoch. 

Pohodlí však závisí i na povaze člověka. Lidé pohodlí milovní jsou vždy veselé mysli. 
Dobrý rozmar je podmínkou šťastného života. Musíť mír, shovívavosť, vzájemná láska a 
náklonnosť v domácnosti panovati, má-li se tam štěstí zahostiti. „Lepší jednoduchý oběd s láskou, 
než tučný vůl s nenávistí.“ 

Šťastní lidé jsou ti, kteří mají zdravý rozum, kteří jsou shovívaví, moudří a šetrní. Jsouť to 
synové rozšafnosti, spravedlivosti, dobroty a pravdivosti. Nedělají dluhů: dluhy jsou odrůdou 
nepravosti. Žijí jak s prostředky stačí; ukládají něco pro zlé časy. Oni jsou správní, vytrvalí, 
střízliví, pilní. Šatí se přiměřeně; nemrznou v zimě, nepotí se v letě. Nehledí si přemrštěné mody. 
Kupují sobě spíše punčochy než zlaté prsteny, a milejší jim jednoduché lože než nádherné záslony. 

Zařízení domácnosti hlavně na ženě závisí; ona řídí a spravuje rodinu a její záležitosti; závisí 
tedy mnoho na jejím spolupůsobení. Život muže točí se okolo jeho ženy; ona je sluncem 
společenského systému; ona je královnou jeho domácnosti. Prospívání rodiny závisí na ní, na její 
povaze, na jejích schopnostech. Muž může býti hospodárným jen tehdy, chceli tomu tak jeho žena. 

Šetrnosť je v ohledu na domácnosť vlastností jednoduchou ale blahodárnou. Ač skryta před 
světem, přece je původem domácího štěstí. Působí na jednotlivce a celou obec. Je to recept skutečně 
neomylný, který největšímu počtu osob nejvyšší stupeň štěstí opatřuje. Bez ní ani zákony ani vláda 
nesvedou ničeho. 

S jakým pocitem štěstí jde muž do práce, jak radostně vrací se z práce domů, ví-li, že se 
doma s jeho výdělkem šetrně zachází, a že mu žena jeho dobře hospodaří. Žena taková je v 
domácnosti své velmocí, ona tvoří model, podle kterého se dítky její bezděčně vytvořují; neboť 
příklad dobrý více než dobrá slova váží; jeť on poučením pravým, moudrostí z práce plynoucí. 

První stupeň mezi vlastnostmi ženy zaujímá rozumné upotřebení rukou a prstů. Každý ví, 
jak nutná pro šťastnou domácnosť žena pilných rukou, obratných prstů. Pestallozzi praví, že 
polovice vychování ženy vězí v jejích prstech. Rozšafnosť a moudrosť sedí u ní na špičkách prstů. 
Ale přece to všecko ještě nepostačuje. Obratnosť ženy nesmí jen v rukou jejích nýbrž i v hlavě 
vězeti. 

Správa domácnosti musí se říditi dle jakési metody. Bez ní práce kulhá, v dílně, v úřadech i 
v kuchyních. Má-li vše své místo, každá práce svůj čas, pak lze mnohé vydání značně umenšiti. 
Před řádnou osnovou prchá nespořádanosť, mizí nedbalosť. Jest metoda v práci, metoda ve vydání 
peněz. Mnohým lidem těkají peníze jako rtuť skrz prsty. Viděli jsme, jak mnozí mužové dovedou 
utrácet. Ale i nemalá čásť ženského pohlaví je marnotratná; a ne-li to, neznají alespoň, jak s příjmy 
muže dobře zacházeti. Mnohou věc u nich vidíme na nepravém místě - kudrlinky, manšety a 
nevyspravené punčochy - krásné klobouky a cvoky pobité podešve - hedvábné šaty a ušpiněné 
spodničky, vše to leží na hromadě, kdežto muži loket z košile vyhlíží. 

Pilnosť má velikou důležitosť; ale bez jakéhosi pořádku mnoho nevyvede. Pilnosť někdy jen 
nepořádek rozmnožuje. Však správa a pořádná hospodyně pracuje nekvapnou a stálou pilností - bez 
hluku a hřmotu. 

Moudrosť je jinou důležitou vlastností k vedení domácnosti. Onať prýští z rozumu 
vzdělaného, uvažuje, co je dobré a slušné, nachází pro vše přiměřené cesty a prostředky. 

Správnosť v čase je opět důležitá vlastnosť hospodyně. Jak mnohé nedorozumění by dbaním 
této vlastnosti mohlo býti zamezeno ! Pozdní snídaně a obědy, „pozdě do kostela“ a trhu, hodování 
a společnosti v nečas, účty odbývané se slovy: „přijďte až zítra,“ nevyplněné sliby - co vše nám na 
mysli tane, přijde-li řeč o nepořádné hospodyni ! Nesprávná žena je nám protivnou, poněvadž nás 
připravuje o čas, kazí nám naše plány a uvádí nám naši málomocnosť na paměť, která si nedovede 
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pomoci. Obchodníku je čas penězi, hospodyni však mnohem více: pohodlím, klidem, štěstím a 
prospíváním domácnosti. 

Vytrvalosť je jiná vlastnosť k dobrému hospodaření nutná. Učiň dobré předsevzetí a drž se 
ho pevně. Neztrácej trpělivosti; sleduj pilně a věrně za vytknutým cílem. Je-li tvůj plán moudrým, 
dobře uváženým, zajisté že se ti po přemožení všech překážek zvede. 

Mohli bychom vlastnosti tyto ještě dále stopovati a jinými rozmnožovati, ale vyměřené nám 
místo je již skorém překročeno, a odporučujeme tedy čtenáře, aby sám ze   své  zkušenosti  příkladů  
dalších  vyhledával. 

Jest ještě mnoho, co bychom k doplnění svých úvah o „cestě životní“ říci měli. Vzájemnému 
obcování lidí dobré spůsoby velice nadlehčují. Dobré spůsoby nevytvořují sice karakter, ale činí 
člověka mnohem příjemnějším. Mnohý může býti srdce šlechetného, konání rozšafného, chování 
neúhonného a přece při tom člověkem nespůsobným. Jemné mravy a spůsobné chování teprv 
dokonalého gentlemana tvoří. „Dobrými spůsoby“ nevyrozumíváme snad etiketu. Tato na nás 
přešlá pravidla, k nimž se v tak zvané „dobré společnosti“ přihlíží, jsou v podstatě své dosti surová. 
Etiketa nedovoluje gentlemanu, aby se hlásil k člověku, kterého na ulici v chudobných šatech potká, 
a kdyby to byl vlastní bratr. Etiketa lže: „není doma,“ kterýmžto slovem nepohodlnou nám návštěvu 
odbyti dáme. 

Dobré spůsoby vyžadují mnohé vlastnosti, hlavně zdvořilosť, spůsobnosť a přívětivosť. 
Nelzeť jich pravidly učiti, ovšem ale příkladem. Říká se, že je zdvořilosť zevnějším ohlasem 
vnitřních citů, které k někomu chováme. To však není zcela správné; neb můžeme k leckomu býti 
zdvořilými, aniž bychom k němu chovali nějaké vážnosti. Právem se říkává, že „pěkná postava je 
lepší než krásný obličej, však příjemné chování lepší než obé; vzbuzujeť mnohem větší radosť než 
socha neb obraz - jeť ono skutečně nejkrásnějším mezi krásným uměním.“ 

Spůsob, jakým jednáme, jest okrasou našeho činu. V skutku dobrý čin špatným spůsobem 
proveden ztrácí polovinu na své ceně. Dobré spůsoby musí býti tedy skutečně dobrými, t. j. dobře 
míněnými. 

Vypravuje se o jednom ubohém vojáku, že vstoupiv jednoho dne do síně holičské, prosil o 
malou podporu, udávaje, že musí stůj co stůj jeti po železnici, jinak by promeškal čas a překročil 
svou dovolenou, což by zlé proň následky míti mohlo. Holič jej vyslechl a dal mu guinei. „Bůh vám 
to odplať, pane,“ pravil voják, vida tak velký peníz. „Jak se vám mohu odměniti ? Vždyť jsem chůd 
a nemám ničeho než toto“ - při tom vytáhl z kapsy umazaný kus papíru - „jest to předpis k dělání 
leštidla na boty jednoho z nejlepších, který jste kdy viděl; já si již mnohou půlguineu u důstojnictva 
jím vydělal, kéž byste i vy za to aspoň tolik dostati, co jste ubohému vojáku laskavě uštědřil.“ A 
podivno dosti, předpis ten stál za půl milionu. Byl to recept k znamenitému leštidlu Daya a Martina 
- z holiče stal se továrník Day, jehož závod náleží podnes k znamenitostem Londýna. 

Všeobecně se za to má, že dobré spůsoby jsou odznakem vyšších tříd. Ale i nejchudší třídy 
mohou mezi sebou slušným spůsobern zacházeti. Můžeme býti zdvořilými naproti jiným, aniž 
bychom krejcaru v kapse měli. Zdvořilosť mnoho zmůže a přece nic nestojí. Jestiť nejlacinějším 
zbožím. Mnohému je vrozena ale u mnohých teprve vychována býti musí. 

Také dělnictvo by mělo přihlížeti k dobrým spůsobům. Proč by neměl míti dělník úctu před 
sebou a jinými; vždyť spůsob, s jakým jeden s druhým zachází, o stupni naší sebeúcty svědčí. 
Smekne-li dělník před dělníkem, nezadává si své důstojnosti, nýbrž ctí sebe sama a svůj stav. 

V tom ohledu mnohému bychom se u Francouzů mohli přiučiti. Francouzové jsou nejen 
zdvořilými jeden k druhému, nýbrž ctí velice majetek cizí. Ani žebrák netkne se ovoce na 
silničných stromech visícího, ač ho nikdo nehlídá. Příčina toho leží v tom, že je zde mnoho 
malostatkářů a že i nejchudší rodina vychovává své děti v úctě k majetku cizímu. 

Vedle úcty k majetku vidíme jíti ruku v ruce úctu k přesvědčení jiných; obému dohromady 
říkáme spůsobnosť. Tím směrem se ve Francii vychovává veškerá mládež. Francouz je také zřídka 
surovým; jeť spůsobným v obcování s cizincem. Samuel Laying (semjúl léjink) toto ve svých 
„Poznámkách cestovatele“ poznamenává: Ohled k citům bližního jest vlastností veliké důležitosti, 
zvláště je-li všeobecně rozšířená a vnikla-li do vrstev lidu ... Krásnou vlastností francouzských 
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venkovanů jest, že zde praktické učení mravnosti mezi lidem dále dospělo než v kterékoli jiné zemi 
v Evropě. 

Dělníci tím spíše k jemnějším spůsobům by měli přihlížeti, an jsou nuceni pod společným 
krovem pracovati. Oni jsou stále ve styku jedni s druhými, kdežto bohatší třídy spíše si vybrati 
mohou s kým obcovati chtějí. Štěstí dělníkovo závisí mnohem více na přátelském okolí, na mírném 
snášení se s druhými než boháčům. A tak je to i doma. Dělník, který se se svou manželkou 
nepohodne, nemůže se vzdáliti do své komnaty, nýbrž musí zůstati uprostřed své rodiny. On buď 
dobře s nimi se snášeti, nebo nevýslovnou bídu rodinné rozhořčenosti trpěti musí. 

Umění užívati zábav a veselí je těžší, než by kdo pomyslil; mělo by také býti jednou z 
nejdůležitějších úloh vychování. Chybou jesti, domnívá-li se kdo, že ten, kdo někde na louce s 
jinými nějakou hrou se baví, čas utrácí. Baviti se neznačí časem mrhati, nýbrž svého života šetřiti. 

Nechť se tedy každý zotavuje procházkou, pohybem, hrou. Kdo toho opomene, přivolá 
mnohé nemoci, jenž by jej snad byly ušetřily. „U čenci,“ praví Lord Derby, „kteří se domnívají, že 
času k pohybování těla nemají, budou museti míti dříve nebo později času dosti k - nemocem.“ 

Jsou mrzouti, kteří kdy by mohli, celý svět by smutečním závojem zastřeli, přírodu o 
veškeré oku lahodící, vonné a pestré květy připravili a celé lidstvo k zamračené kyselosti myšlenek 
a jednání odsoudili. To však ani moudré ani mravné není, aniž s náboženstvím souhlasí. 

Učiňme člověka šťastným a jeho konání rovněž štěstí provázeti bude. Člověk má silně 
vyvinutý pud k zábavě a veselí a pud ten jest jako mnohé jiné k moudrému účelu člověku vštípen. 
Ten, kdo podporuje nevinnou zábavu, více prospěje než tucet těch, kteří proti špatným zábavám 
káží. Budeme-li poskytovati lidu příležitostí k slušnému veselí, odvykneme jej mnohem snáze od 
nemravných pitek a společností. Sydney Smith dobře praví: „Abychom s úspěchem proti neřestem 
bojovati mohli, hleďme na místo nich postaviti něco lepšího.“ 

Že nižší třídy anglického lidu posud v lihových nápojích si libují, spatřujeme v tom, že se 
mu doposud málo příležitostí dávalo, aby mohl ukojiti touhu svou po slušné a veselé zábavě. 
Neznaje takových, sahá po pivě a whisky (hvisky, kořalka). Také Němci sluli druhdy národem 
nejvíce pití oddaným. „Býti opilým jako německý sedlák“ vešlo u Angličanů v přísloví. Jakým 
spůsobem odvykli si pití ? Hlavně vychováním a hudbou. 

Hudba má vliv v nejvyšší míře vzdělavatelný. Jeť ona pramenem radostného náladu v každé 
rodině. Ona činí naše obcování s jinými veselejším. Otec Matthew viděv nezdar svých spolků 
střídmosti, pokusil se přivésti je jinou cestou k platnosti. Povzbuzoval zakládání zpěváckých spolků 
v celém Irsku; vytrhnuv lidu sklenici whisky z rukou, musel jim ji něčím lepším vynahraditi. Dal 
jim hudbu. Chtěl zpěváckými spolky působiti na zjemnění mravů Irčanů. Zdá se nám však, že snahy 
jeho přišly již v zapomenutí. 

„Jakou hojností radostí,“ pravil Channing, „Stvořitel náš obdařil nás tím, že nás okroužil 
ovzduším, jež možno v jasný hlahol rozzvučiti !“ A p řece jeho dobroty nedbáme, nehledíce sobě 
orgánu, kterým možno toho docíliti. Dítky by měly zpěvu již ve škole se učiti. Hlahol hudby 
rozléhal by se pak v každé rodině. Práce by tím netrpěla, kdyby se konala pod vlivem zpěvu a 
radostného náladu mysli. 

Proč by nemohl i skromný příbytek býti poněkud elegantním ? Je-li jen čistým, jest již 
elegantním: čistota je elegancí chudých. A proč by oko chudého nemělo se kochati pohledem na 
nějaký předmět krásný, jímž je příbytek okrášlen ? Krasocit je z nejlepších a nejužitečnějších darů 
přírody; jeť on pomocníkem vzdělanosti. Krása má celý příbytek prodchnouti. Krásu možno 
pozorovati a pěstovati ve všem, v přírodě, v umění, vědě, literatuře, společenském a domácím 
životě. 

Jak krásné a laciné jsou květiny. Nikoliv snad cizokrajné, nýbrž naše domácí. Růže ku př. 
náleží k nejkrásnějším věcem, kterými se příroda na nás usmívá. „Usmívající se kvítka !“ volá 
básník. Ale nejen veselosť zírá na nás z kvítí našich záhonů, nýbrž i láska, krása, prozřetelnosť. 

Přineste nejchudší polní kvítka do světnice, postavte je na stůl nebo ke krbu a bude se vám 
zdáti, že jste zlatý paprsek slunce do příbytku přivábili. Jakási veselosť dýše z květin. Jakým 
kouzlem očarují nemocného ! Jsouť jako sladký nápoj radosti, jako posel z kraje, který na nás volá: 
Přijď k nám a pohleď na ta místa, kde rosteme, a raduj se v hloubí srdce naší přítomnosti. 
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Květiny v oknech dodávají vzduchu vůně, okrašlují světnici, přioďují i paprsky slunce 
novým kouzlem, těší oko a pojí přírodu s krásou. Květena je družkou tichou a vždy usmívající se v 
naší světnici. Nepohrdejme jimi, že jsou laciné a i chudině přístupné. Všední věci jsou laciné, ale 
mají obyčejně největší cenu pro nás. 

Čistá a úpravná domácnosť, třeba sebe menší, světlá okna, kterými paprsky slunce 
procházeti mohou, několik dobrých kněh (a kdo by v nynějších hojných na knihy časech mohl bez 
nich obstáti ?) nižádný nepohodlný věřitel přede dveřmi, skříň chlebem dobře zásobená, květiny na 
okně a ve světnici - nikdo není tak chudým, aby tyto prvky domácího blahobytu nemohl okolo sebe 
míti. 

Ale mimo krásy přírody přejme ve svých příbytcích místo i kráse vytvořené rukou lidskou. 
Hleďme stěny své okrášliti obrazy. Duchaplné spůsoby rozmnožování mistrných děl umělců - 
dřevoryt, kamenopis, fotografie - činí lácí výrobků téměř každého spůsobilým hleděti si i tohoto 
spůsobu okrasy. 

Každá rytina, každý obraz, v němž se ušlechtilá myšlenka zobrazuje, jenž nám líčí nějaký 
udatný čin, který nám kus přírody, kousek luk, lesů a polí do světnice přesazuje, jest nám učitelem a 
pomocníkem k sebevzdělání. Obraz nám okrašluje příbytek a činí jej příjemným. Tvoří most, 
kterým často vnější líc světa s vnitrem našeho srdce spojujeme. 

Podobizna velikého muže uvádí nám jeho život na paměť. Ona nás spřáteluje den co den 
více s ním a povznáší naše sebevědomí, aniž bychom toho pozorovali. 

Vypravuje se o jednom katolickém peněžníku, že, kdykoli chtěl někoho podvésti, vždy 
zastřel záslonou obraz svatého, jenž v jeho účtárně visel. Tím spůsobem je obraz velikého a 
výborného muže jaksi lepším soudruhem v našem příbytku, a příkladem k následování. 

Není zapotřebí, aby obraz byl velikými penězi zaplacen. Viděli jsme věci, jež byly tisíci 
zaplaceny, které ani stý díl oné krásy neobsahovaly, jakou vidíme v Lintonově dřevorytu, Sixtinské 
Madoně Rafaelově, které možno koupit za několik krejcarů. Hlava této madony, praví Hazlitl, jest 
tak krásná, že se zdá, jako by v její přítomnosti špatný čin ani možným nebyl. A nám dostačí, 
působí-li nám nějaký obraz radost. To je zajisté nejlepší známkou jeho ceny. 

Umění učiniti sobě život šťastným, všelikým spůsobem se dá vyjádřiti; jej možno shrnouti v 
slovech: Obracuj vše k lepšímu. Nic není tak nepatrné, aby nás to sprostilo povinností obraceti k 
tomu zřetel. Umění šťastného života lesk a půvab našemu krbu dodává. Ono nás učí radovati se z 
přídody, lesů a zahrad boháčů, jakoby náleželi nám. My všichni dýcháme jeden vzduch, na nás 
všechny jedno slunce svítí. Všichni milujeme matičku zemi a nasloucháme zvukům hudby přírody. 
Umění toho blaží nás a činí nás upřímnými. Ono nám požehnává a nese námi požehnání jiným. Ono 
nás šlechtí a činí šťastnými. Ono nás odvracuje od nízkosti a obracuje naše zraky k nebesům. Jím 
pojíme pozemské s věčným, kde dospíváme teprve k blažené dokonalosti. 
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