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Politika

Ferd. Peroutka:

Filosof puvabné demokracie.
»... if you can walk with Kings

nor lose tbe common to uch ... «

Rudyard ](jpiing: "lf ... «

V básni, nazvané» Jestliže ... «, kterou by mel každ)'
mlad)' muž, hledající nejakou radu pro sebe, znáti
spíšenež cokoliv jiného, uvádí Kipling mezi znaky pra
vého muže: umeti se procházeti s králi neztráceti
však styku s prostým clovekem. Hodlám' promluviti
o au~oru, jenž se zdá býti pln práve této vlastnosti, a
hodlamo nem promluviti s hlediska zájmu demokracie,
nad kteréžto hledisko nezdá se v této dobe žádné jiné
bhi potrebnejším ani smerodatnejším.

Ackoliv Gilbert Keith Chesterton žije v Anglii, o níž
bylo napsáno s hlubok)'m oprávnením, že »tam není
cloveknucen býti vážn)'m, chce-Ii býti opravdovým«,
precevysloužil si i ve své vlasti neprízen všech nud
n~'chlidí a mnohý težkopádný autor cítí se nad neho
pov)'šeným,zíraje s oblibou na své težké boty. U nás
pakdocela má Chesterton bežnou povest vtipálka, který
metá~ozelce pred dvermi, za nimiž jsou zavreny vážné
problemy. MImo to zpusobil svým opravdovým práte
lum težké rozpaky, háje a velebe církev katolickou, a
tpt'tsobiljim rozpaky ješte vetší, když behem posledního
rokuzacal vyhledávati spolecnost tech, kdož jsou zváni
bojovn)'m!katolíky. Pokrokári jím uprímne pohrdají.

AvšakJest možno hájiti s urcitou nadejí na úspech
th~i. žeuprostred vtipu, jichž nelze popríti, tají se váž
ny obsah,a že dokonce demokracie, tato jediná vrata
'mižnám lze jíti, muže u neho nalézti spíše než kde~

~vjinde, ceho jest jí velmi potrebí: radost a pote
I zesebe. Jsou hlubocí spisovatelé, jako Marx, kterí

.'. do~áží, že socialismus prijde, ponevadž podle ur
yc~ zakonu a formulek nemuže prijíti nic jiného;

m1UVI o nutnosti, s jakou se pohybují hvezdy. Jsou spi
sovatelé,kterí se stejnou neosobností vám totéž dokáží

demokracii. Jsou však také spisovatelé, kterí sice
nedokawjí, že demokracie musí prijíti na základe ja

'c,~~izákonu, tvrdých jako kámen a železo, kterí však
vyhcI demokracii jakožto nejkrásnejší a nejužitecnejší
ec pod sluncem. Do této, snad vyšší, jiste však potreb

nejší kategorie patrí Chesterton. Pravíme pot r e b
e j š í, nebot chceme-li demokracii, je predevším treba
tbuditi zálibu pro ni. Pouhé zákony vývoje jsou po

trava ponekud príliš vegetariánská pro lidskou duši.
Chesterton mluví vtipne o všech vecech, nevyjímaje

ani demokracii. Ale jeho žert není bežného rázu: neza
íjí. nýbrž oživuje. Obycejne se muže ríci o spisova-
elích,kterí si libují v delání .žertt'i, že by pro vtip zabili
esmír. Ale Chesterton by pro vtip spíše vesmír oživil.
oltaire zabil svým vtipem boha, Chesterton svým vti

oživuje i trávu a kamení. Jeho vtip je nejskvelejší
, kde ukazuje významnost a životnost malých vecí,

e neco poníženého, jako patník nebo kovárský mech,
náhle pozdvihne proti prezírání. Dovede l-lciniti

z oblázku detail z carodejné jakési historie, a mluví-li
o ,noži na k.rájení ~hl~ba, vloží do toho tolik strhující
vyznamnostl, jako J1l1Yautor, mluví-li o meci na .rubání
hlav. V tom je pravým opakem na príklad Bernarda
Shawa, který má obrysy velké a nudné jakmile zmizí
zajímavost jeho kritiky. Nejvetší chvál~u Chestertono
vou jest, že dovede vylíciti život jako nesmírne bohatý
a zajímavÝ shluk. I my nekdy, za zvláštních okolnosti,
dovedeme se zachveti nad nepatrn)'mi vecmi svého
okolí, a nekdy zdá se nám treba malý lesní lom a dva
zmrzlé šípkové kere oplývati dt'Uežitosti kosmu. Chester
ton jest ustavicne v tomto štastném stavu, který jest
stejne štastný pro spisovatele jako pro cloveka. Není
však autora, který by lépe dovedl promluviti o sláve
demokracie, nad toho, který dovede videti obycejné veci
v krásném a významném svetle. Nebot demokracie není
nic jiného než vláda obycejných lidí. Chesterton, který
povýšil obycejné veci, jako poštovní schránku, nemohl
nepovýšiti i obycejného cloveka, jako listonoše nebo ne
jakého pijáka piva. A demokracie jest problém obycej
ného cloveka.

Ke konci minulého století ucili nás filosofové vetši
nou opovrhovati clovekem. V prvních letech tohoto sto
letí pocal nás Chesterton uciti chovati se k nemu se
zdravou úctou a nalézati v nem zalíbení. Ukazuje lidi
jako velmi milé tvory, a jest málo pocitu, které by byly
veci demokracie prospešnejší. Jest snad ješte prospeš
nejší k tomuto úcelu, videti lidi jako tvory milé než jako
tvory rozumné. Platonova republika moudrých zdá se
býti bezbarvou proti Chestertonove ríši obycejných.
Lépe by bylo žíti v této než v oné. Udelav lidi milé, je
schopen dáti nám pocit vlasti a domova na této zemi.
Jak mnoho intelektuálu z konce století se potácelo bez
pravé vlasti! Nekterí utíkali myšlenkami do stredoveku,
a Huysmans vylícil nám krajní prípad intelektuála,
který hledá uspokojení v dokonalé barve ponožek. Ale
Chesterton, jenž dovede videti lidi tak milé, jako to do
vedl Dickens, zpusobí, že se cítíme doma ve své ulici.
Není, zac bychom meli býti více vdecni. Když jsme byli
prošli mnohými smutnými spisovateli, máme u Dicken
se a Chestertona pocit, že jsme se náhle ocitli u teplého
krbu, kter)T vrhá svou zár na cestu. Demokracie a so
cialism jiste potrebují vedy, ale i pocitu, že lidé jsou
milí a že to není nefilosofické, tiskneme-li ruku obycej
nému cloveku. Z Tolstého na príklad nikdy vás neovane
tak príjemné teplo. Tolstý byl demokrat, ale jeho demo
kra~ie byl~ mucivá a smutná. Chesterton je demokrat,
ale Jeho demokracie je radostná. Cítí se nejdemokratic
tejším v okamžiku, kdy se smeje.

Když jsem poprvé slyšel o Chestertonovi, bylo mi
receno, že jest to velmi skvelý spisovatel, který ve své
knize skoro všechno haní: Shawa, Kiplinga, Wellse, in
dické básníky a evropské rozumáre, Tolstého a lidi
cestující po svete. Zeptal jsem se, co tedy vlastne chválí.
»To lze težko ríci,« bylo mi receno; »chválí tak trochu
Shakespeara; více církev katolickou, bibli, detektivky,
Ircany a pohádky.« - To bylo zrejme neurcité a nebylo
možno se v tom dopátrati žádné souvislosti. Pravda
jest, že lze težko pochopiti, co a proc Chesterton chválí.
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dokud nepochopíme, že v podstate vždy chválí prostéh?
cloveka. Tam, kde proti intelektuálum povyšuje obyceJ
ného cloveka jakožto rozumnejšího, píše své nejrozkoš-
nejší stránky. .

Všechna Chestertonova záliba v lidu a demokracii je
uložena v jeho knize o Dickensovi. Domnívám se, že
v skrytu srdce pokládá Dickense, jenž poznal dríve život
než školu a jenž »pravdepodobne znal nejhorší slova
anglického jazyka dríve než nejlepší«, za nejvetšího
spisovatele sveta. Oslavuje Dickense, ponevadž byl de
mokrat a byl lidovÝ. Podle jeho názoru mel by obcan
stredních anglick)'ch tríd o sobe mluviti s touž hrdostí,
jako obcan rímský.

»Nebyl,« píše o Dicken60lvi, »jako naši obycejní ~tema
gogové a žurnalisti. Dickens nepsal, co chtel lid. Dlckens
chtel, co chtel Iicl.«

V intelektualismu neshledává Chesterton žádn5rch
možností radosti, ba ani možnosti poesit; velk5rch ob
rys{L

»Na panáckovém divadle,« praví kdesi, »sutva byste mohli
postaviti moderní dialog o manželství, ale den Posledního
soudu byste: na nem mohli zahráti zcela lehce.«

»Dickensova moc je v tom, že vyjadroval se zcela ne

obycejnou energií a skvelostí veci blízké obecné mysli.«

A vysvetluje dále, co míní »obecnou myslí«.
»0 obecnosti a obecné mysli mluví se nyní jako o cemsi

nižšim, jako o mysli pouhé luzy-. Ale obecná mysl znamená
mysl všech umeleu a herou; jinak by nebyla obecná a spo
lecná. Plato mel obecnou mysl; Dante mel obecnou mysl;
jinak by tato mysl nebyla obecná. Obecnost znamená cosi
spolecného svetci i hríšníkovi, filosofovi i hlupákoví; a této
mysli se Dick011S zmocnil a rozvíjel ji. V každém cloveku
jest cosi, co miluje deti" co se bojí smrti, co má radost
ze slunce; z techto vecí se teší Dickens.«

Budu nyní velmi casto citovati; ale to jest správné,
nebot Chesterton je autor, který s vetší skvelostí než
kdo jiný dovede vyjádriti své myšlenky.

Intelektuálové obycejne vytýkají lidu nedostatek
poesie, velikosti a citu. Chesterton totéž vytýká intelek
tuált'tm. Vytýká jim zejména, že nevedí kudy kam, že
»nepozorují už ani nic paradoxního v tvrzení, že dvere
nejsou dvermi«, kdežto v lidu jest vždy plno víry
a optimismu.

»Z'ákladní rozdíl mezi zacátkem a koncem devatenáctého

století jest prostý, "avšak ohromný. PrvllJí období bylo plno
zlých vecí, bylo však plno nadé'j Í. bruhé období, f i n d €I

S i e c 1e, bylo dokonce jaksi plno dobrých vecÍ. Ale bylo
zamestnáno otázkami" v cem spocívá dobro dobrých vecí.
Radost sama stala se bezradostnou; a boj Cobbettuv byl
štastnejší než hostina Waltera Patera ... Nad dny Cobbet
tovými cernala se šibenice; avšak cernala se na pozadí
svítánÍ.«

»Dickens jest duševne zajedno s chudými, to znamená
s velkou massou lrdlstva. Ale není bodu, ve kterém by
s nimi byl více zajocLno než v tom, že ukazuje, že n\:ní

žádné sP9jitosti mezi mužem neštastným a mu~em pessi
mistickým. Starost a pessimism jsou vskutku jakSI veci
protikladné, ponevadž starost se zakládá na cene neceho
a pessimism na cene niceho. A opravdu shledáváme, že ti
básnici nebo politictí vudci, kterí pocházejí z lidu, a jejichž
zkušenosti byly opravdu kruté, jsou nejcilejší lidé sveta.«

»Dickens a jeho škola mela veselou víru v demokra
cii«, praví Chesterton, a zdá se, že neví, co by rekl
o Dickensovi lepšího.

28. února

»J est zbytecno, abychom se pokoušeli predstaviti
Dickense a jeho život, nedovedeme-li si predstaviti p
l~ejm~nším tu starou atmosféru demokratického optimism
_ duveru v obycejného cloveka.«

»JestliÚ vás demokracie zklamala, nemyslctc na ni jako

na prasklou bublinu, nýbrž aspon jako na zlomcné srdce,
jako na starou záležitost své lásky.«

Chesterton uznává, že situace lidu bývá leckdy n~
zdravá a ubohá. Nedívá se na lid rousseauovskými br'
lemi mámení a nic nebájí o jeho ružových tvárích. pt
se však, jsou-li intelektuálové zdraví; mimo to ptá se
také, jsou-li intelektuálové rozumní. Nade všechno však
klade otázku, mohou-li intelektuálové býti skutecne
velicí. Kdekoliv o tom pocne mluviti, dochází k záveru
že osamelý a pyšný intelekt není pohybující silou. Ko
reny velikosti nejsou v rozumu, nýbrž v prosté lidskosti.
Dílo intelektuálovo bliká jako svícicka, avšak v lidu je

obsažena vecnost. Praví, že není idey, která by se lépe
l).odila.k torr:u, plodit velké lidi, nad ideu, že všichni lidé
JSou Sl rOV11l.

»N ehodlám hájiti ideu rovnosti proti slavnostním a detin
ským útokum, jimž je podrobcna Sel strany bohatých a ucených
lidí dneška. Chci pouze stanoviti jedcn z jej ích praktických du'
sledku. Jeden ze skutecných a jistých dusledku idey o rovnosti

vš'ech lidí jest, že plodí skutecne velké muže ... To nám bylo
skryto, ponevadž jsme pošetile ctili výjimecné muže bez kama·
rádství a bez jakékoliv nakažlivé cnosti. Tento typ Caesara.
existuje. Existuje velký muž, jenž zpusobuje, že každý muž
se cítí býti malým. Avšak skutocne velký jest ten muž, který
zpllsobuje, že každý muž se cítí velikým. Duch ranného století

plodil velké muže, pone\'adž veril, že lidé jsou velicí. Plodil
velké muže, dodávaj e odvahy slabým. Jeho výchova, jeho oby
ceje, jeho rétorika smerovaly k tomu, aby v každém povzbuzo
valy velikost. A ponevadž v každém povzbuzovalo velikost, je

prirozeno, že v nekom skutecne velikost splodilo ... Nejlepší
muži francouzské revolUCe byli v tom, co meli nejlepšího, prostí
a obycej11lí lidé. Z toho duvodu náš vek ncmuže nikdy pochopiti
N apoleona. Ponevadž byl címsi velkým a vítezným, predpoklá
dáme, že musil býti címsi mimorádným a nelidským. Nekterí

praví, že to byl Uábel; jiní praví, že byl N adclovek ... Marnc
se pokoušíme odkrýti tajem6tví za tou nesmrtelnou kovovou
maskou. Moderní svet se vší svou jemností nikdy se nedopátrá
jeho zvláštního tajemství; nebot jeho zvláštní tajemství bylo
v tom, že byl takový jako ostatní lidé... Velcí lidé plodí

despotism, avšak demokracie plodí velké lidi ... «
"Car1yle zabil hrdiny. Za,bil je, vnucuje každému muži otázku:

Jsem silný nebo slabý? Sliboval jsem slávu; sliboval jsem vše
mohoucnost. N ezj evil i se. N ezj eví se nikdy.. Nebot skutecní
hrdinové, o nichž psal, zjevili se z extase obycejnéhO' cloveka.•

»N emáme velkorysých mužu hlavne proto, že je stále hle

dáme. Jsme znalci velikosti, a znalci nikdy nemohou býti
velicí.«

»Omyl Diogenuv jest ve faktu, že opomenul pochopití, že
každý clovek jest i pocestný i nepocestný ... Jako krestanstvi
hledalo pocestného muže v zlodeji, tak hledala demokracie mou
drého muže v hlupákovi. Dodávala hlupákovi odvahu býti
moudrým.«

Chesterton, jak patrno, obrací známé prísloví a praví:
Jest pouze krok od smešného k vznešenému. Wilson na
psal: )}Je-li demokracie pozorována v detailu, musí býti
shledána ošklivou.« Toho by Chesterton nikdy ne
napsal. Jemu jeví se demokracie práve v detailech
v rouchu pt'tvabné vznešenosti. Vidí pravou anglickou
tradici, jíž je oddán cel)'m srdcem, ne v nejakém vzne
šeném snivci, ale ve Falstaffovi, jenž nejvíce mluyí
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k obycejnému cloveku; praví: »Falstaff, tato veliká hora
anglického smíchu a anglického sentimentalismu, tento
velký, zdravý, lidský anglicky humbug, jemuž nemllže
b)'ti rovno mezi národy.« Tato záliba v obycejném clo
veku nevynorila se u Chestertona pojednou. Jest to
pouze vyvrcholení staré anglické tradice. Tento národ
mcl už dríve než kterýkoli jiný i v poesii zálibu ve
všedních látkách. Chaucer a Shakespeare, na nichž spo
cívá celá anglická literatura jako na sloupech, byli
autori velmi lidoví. Anglicané nikdy nebyli klassictí
racionalisté jako Francouzi, a sotva by sehnali pro ne
jakou slavnostní príležitost hru, jako mají Francouzi ve
studených tragediích Racinových, kde hrdinové chodí
slavnostne po prknech a sami o sobe tvrdí: »má duše
vznešená ... « W oodrow Wilson, mluve o Bagehotovi,
stanovil zálibu v obycejném cloveku jako rys anglické
povahy:

»Mezi vlastnostmi, které chválí na Shakesptarovi, jmenuje
Bagchot také jeho širokou shovívavost a jeho sympathie pro
duchy nelogické a skromnejší. Jest mu to dokladem Shake
spearovy velikosti, že se nedal rušiti malosti, a že, mluve o ta

kových rysech, nebyl pouze trpelivý, nýbrž také spolucítil. »Kdyby
byl každý logický a literární,« volá, »jak by pak meli býti ješte
metari, ponocní n<'bo bednári? Trpelivé soucítení, dobrotiv~
k~lI1arádství k omezené inteligenci, která nutne musí vyjíti
z tcsných pomeru - to se zdá ve skladbe ducha mnohostran

ného g~nia nutným živlem, i když prekotní a nedovzdelaní du
rhové tím opovrhuj í. ] ak má býti svet obsluhován? _. ptá se
jcdrn host u Chaucera. Potrebujeme práve tak tažné kone jako
závodní, kocí jako poety. Konecne to není ani tak zlé býti jedno
durhým clovekem a míti za rok jednu myšlenku.«

),Schopnost Bagchotova, rozumeti duchum podradnÝm, je pre

svcdcivou stránkou jeho bytosti; není lepšího dokladu PfO' pu
vodní a vynikající nadánÍ. S klidem pozorov:t1, byt i se skvost
nou chladnou zvedavostí, že svet stoj í ve vetšine vecí pod
vládou prostredního cloveka ... V tom všem je skryta zdravá

znalost té okolnosti, že tupé všední úsudky konec kOnetl udržují
polecnost pohromade.«

Jak patrno, již v Bagehotove dobe tvoril se duch
Chestertol11h. A charakterisuje-li Chesterton velkého
pisovatele jako autora, který »vyjadruje se zcela ne

obycejnouenergií a skvelostí veci blízké obycejné my
li«, - charakterisoval Bagehot velmi podobne dobrého
tátníka: »Konstitucní státník je muž obycejných míne

ní a neobycejných schopností.« To zdá se býti velmi oblí
benýmmínením v Anglii. Prijel k nám nedávno jakýsi

.znamnýAnglican, a v rozhovoru s ceským žurnalistou
pravil. že to, na cem záleží, chceme-li neco docíliti, jest
mysliti jako mudrec a mluviti. jako muž z lidu.«

esterton je patrne presvedcen, že neize ani se nauciti
obre psáti bez stálého styku s prostým clovekem. Jest
tom mnoho pravdy. Rozhodne nejjistejší zpusob, jak
pokazitistyl, jest v stálém a každodenním styku s ne
ou literární spolecností. U nás lidé, o nichž vzniklo
ezrení, že jsou nakloneni anglickým methodám

mflení, jsou populárne predstavováni jakožto usazení
lenošce s nejakou plllkilovou anglickou revuí v ruce.
le Anglie není uzavrena v pu*ilových revuích. Muže

me i \I nás doma-opatriti trochu anglického ovzduší,
budeme-li psáti a mysliti tak, aby muž, jenž prodává
.hrozinky,tomu rozumel a shledával v tom pro sebe neco
cenného a užitecného. PravÝ anglikanism je v úteku
pred literárními manýrami a nerestmi.

Obycej1\\' clovek jeví se Chestertonovi stejne jako
agehotovi dobrým stavebním materiálem, rozhodne
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lepším než clovek neobycejný. Napsalo tom tyto krásné
rádky v »Hereticích«:

»Pan Shaw nemuže pochopiti, že to, co v našich ocích jest
hodnotno a co lásky zasluhuje, tot clovek starý -- pivo pijící,
nábožcnstva tvoríci, bojující, podléhající, ~myslový, úctyhodný
clovek. A veci, které byly zalQžCll1Yna tomto tvoru, vecne trvaj í;
veci, které byly založeny na fantasii Nadcloveka, zemrely s umí
rajícími kulturami, které je zrodily. Když Kristus ustavoval

svoji velkou spolecnost, nezvolil za její základnu kámen ani
brillantního Pavla, ani mystického Jana, nýbrž domýšlivce, zba
belce - slovem, cloveka, Petra. Všecky ríše a králov~.\ví padly
pro svou vrozenou a ustavicnou slabost, ponevadž byly založeny
silnými lidmi a na sill1lých lidech. Ale tato jediná véc, historická
krestanská církev, byla založena na cloveku slabém, a proto
jest neznicitelna, nebot žádný retez nelní silnejši než jeho nej
slabší clánek.«

»J e-li nekdo opravdo<ve vyšší než jeho vrstevníci, první, vec
verí, jest rovnost cloveka. Tato prostota, toto témer prosaické
kamarádství jest známkou všech velikých duchu. Opravdove
vQlkým duchum veci, ve kterých se shoduj í, jsou duležitejší než

veci., ve kterých se neshodlují. Mají v sobe p,ríliš toho staro
dávného smíchu, aby snesh diskusi o rozdílnosti klobouku dvou
lidí, kterí oba se narodili z ženy, a o rozdílu jemne odlišných
kultur dvou lidí, kterým obema jest umríti, Veliký clovek první

skupiny jest roven jiným lidem, jako Shake\Speare. Veliký muž
druhé skupiny jest na kolenou pred jinými, jako Whitman.
Veliký muž tretí skupiny jest vyšší nad jiné, jako \Nhistler.«

Idea o prvotním hríchu jest vskutku velmi stará, ale
tak. jak ji podává Chesterton, je z nejpozoruhodnejších
ideí nové doby a tvorí praktický základ demokracie:

»Carlyle pravil, že lidé vetšinou jsou blázni. Krestanství
s rozhodnejším a uctivejším realismem praví, že všichni jsou

blázni·. Nauka tato zvala se kdysi naukou o prvotním bríchu;
J\10žno o ní mluviti též jako o nauce o rovnosti lidí. Všichni
lidé mohou býti zlocinci, jsou-li pokoušeni. všichni lidé mohou
býti heroy, jsou-li inspirováni. A tato nauka úplne potírá pathe
tickou víru Carlylovu v málo moudrých.«

»Demokracie není založena na soucitu k prostému cloveku;
demokracie je založena na úcte k prostému cloveku, nelbo, chce

te-li, na strachu z neho. Nezastává se cloveka, protože jest tak
ubohý, nýbrž protože jest tak vznešený. Po pravé republice nej
demokratictejší na svete jest dedicný despotismus. Rozumný
despotismus - totiž despotismus z volby - jest lidstvu vždy
klatbou, ponevadž jím dostává se k otežím nejaký nadutec,
ktelfÝ špatne rozumí a špatne vládne obycejnému cloveku a,
nadobro pro neho nemá bratrského respektu. Ale nerozumný

despotism jest vždy demokratický, ponevadž nastolen jest muž
všední. Nejhorší formou otroctví jest tak recené césarství ne.bo
zvolení nejakého skvelého nebo smelého muže despotou, že se
k tomu hodí.. N ebot to znamená, že Iidé volí rtpresentanta ne
proto, že je representuje, nýbrž proto, že je nerepreselI1Ituje. Lidc
duverují prostému muži jako Jirímu III. nebo Vilémovi IV.,
protože též jsou prostí a duverují mu. Ale lidé dlherují vel
kému cloveku, protože neduverují sobe. Ded1cný despotism je
tedy v podstate a pojmu demokratický, ponevadž vybírá z lidstva
nazdarbuh.«

Chesterton bude nepochybne mnohým filosofem vý
voje zván reakcním. Patrne také je takovÝm v lec
kterém smyslu. Ale bohužel dívají se filosofové vývoje
na lidského jedince vetšinou chladne jako na veš mezi
dvema sklícky. Chesterton se však dívá pohnut~ na je
dince jako na horu plnou bohatství. Necht zachrání po
krokové smery pro sebe neco z tohoto starého a slavné
ho pohnutí. H. G. Wells promluvilo Chestertonovi vel
mi duvtipne se svého vývojového stanoviska:
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"Dva schopní anglictí spisovatelé, p. Chesterton a p. Belloc,
lící nám vek, kde se pije víno, hlasite zpívá, kde se žije po
zemsky vedle starých zvyku v prácí a Ve! zdraví a ovšem také
bez hygieny. Spisovatele tyto možno nazvati pohanskými v tom
smyslu, že svým srdcem náležejí venkovanum a nikoliv mleštá
kum, také však kres(anskými v duchu osadního faráre. Nad nI;

není konse:rvátoru s tak jasnými mozky a s takovou dusledností.
Jejich ucení je pouze logickým výrazem ne mírného množství
konservativních citu. Veliký pocet méne pronikavých duchu sdílí
.1C'jichneprátdské smýšlení k novotám a vedeckému ba-dání. Oni
však mají vrelý smysl pro hrejivé, duverné výrazy prapuvodních
citu a nepametných prostredku ... Chesterton i Belloc jsou clán
kem veselého rytmu lidského života pod sluncem a jest je nutno
prijmouti z rukou osudu ja:ko integrujicí cást nekonecného dTa
matu lidstva spolu s údelem obžine)k, milování a smírného umí
rún í po živote pocestne strávellém.«

W ells má nepochybne pravdu ve vetšine vecí, které
má. Má pravdu, kde mluví ve jménu zákontl vývoje.
Chesterton by nejradeji zachránil Anglii malých a vese
l~'ch dvorcu. Ale zákony vývoje nic nepovídají lidské
duši: jsou to klešte, v nichž vezíme. Wells má pravdu
ve všech vecech, jež se týkají vedeckého badání; Che
sterton má pravdu ve všech vecech, jež se netýkají ve
deckého badání. Wellsuv systém je snad správný; ale
záchrana lidstva je v tom, prijde-li do Wellsova systé
mu clovek Chestertonuv, vesel)', prostý a vitální, a bude
li to jeho obycejný piják piva, který bude sedeti u elek
trických kamen budoucnosti. Bude-li tento clovek míti
ruku na páce podivuhodných stroju, jež s takovou pro
zíravostí vidí Wells, mtlžeme býti klidni. Predstava
budoucnosti, kterou nám nabízí sám systém Wellsuv,
jest hrozná. V jeho »Stroji casu« není nic útešného.
Lidstvo je tam rozdeleno na dve plemena, jedno nežné
a ružové, které žije nad zemí v rozkoši, a druhé cerné
a pracující, které žije pod zemí a za temných nocí chytá
ony ružové bytosti a požírá je. Wellsuv clovek budouc
nosti se stává stvurou a prízrakem, i když je nežný
a ružový. Máme-li na vybranou, rozhodne se nám jeví
Anglie malých a veselých dvorcu sympatictejší, a kon
servativní city nezdají se nám postrádati veškeré ceny.
Wells má svou pravdu, ale i Chesterton má svou; ta
spocívá ve staré vete: »eo platno cloveku, kdyby celý
svet získal a na duši své škodu utrpel.« To jest cosi, co
zustane pravdou i za sebe pokrocilejšího vedeckého ba
dání.

Dr. Adolf Stránský:

Co jest s úspornou komisi?
Pan senátor dr. Adolf Stránský napsal

v zapomínané veci úsporné komise
predsedovi senátu dopis, který nám
laskave dal k disposici.

23. února 1924.
Pane pre?idente!

Když roku 1921 celá verejnost naše shodovala se
v názoru, že životospráva republiky postavena jest na
základy, které nebyly primerené ani poctu obyvatelstva
ani hospodárským silám republiky, a že nadejde doba,
kdy prumysl, obchod a živnosti, na jejichž poplatnost
republika hlavne jest odkázána, nebudou s to, aby snesly
ta velká danová bremena, jichž je treba na úhradu ne
primerene ohromných výdaju státních, s nimiž ruku
v ruce krácí drahota veškerých životních potreb, tu bylo
všeobecne uznáno, že této nehospodárnosti celeno býti

musí zavedením všeobecné sporivosti, jak v živote jed
notlivcu tak í v živote státu, kter)'ž jest povolán jíti své
mu obyvatelstvu dobrým príkladem vstríc. Snemovna.
i senát vzchopily se tehdá k velkému cinu a vyvolaly
instituci, kteráž svojí kompetencí mela presahovati
i pravomoc zákonodárných sboru a smela na rozdíl od
jiných konstitucních státu zasahovati co nejpusobiveji
do moci exekutivy.

K zjednání všestranné a úcelné sporivosti ve správe
a hospodárství státu, zemí, žup a župních svaztl, ze
jména též v podnicích, ústrednách a komisích, zrízena
byla zvláštní parlamentární komise, sestavená ze clenu
jak snemovny tak i senátu a opatrená mimorádnými
právy. Mela zejména zkoumati, zda vydání vlády ne
vybocují z rozpoctu, jsou-li pro ne potrebné doklady,
jsou-li podle zákona rádne poukázána a súctována, jsou
li vydání ta hospodárná a úmerná k financní síle státu,
zemí, žup a župních Svaztl a berní schopností poplatnic
tva, zda vecný náklad v rámci rozpoctu na zarízení
a provozování urcitého podniku nebo oboru správy jest
v náležitém pomeru k úkolum dotycného sboru, zd:l
stav zamestnancu, hledíc k ppctu, odpovídá potrebe do
tycného oboru a bylo-li pri jejich jmenování a povy
šování dbáno zákonn)'ch predpisu.

Tak daleko jde pravomoc této komise, že mme
se dožadovati soucinnosti nejvyššího kontrolního úradu
v tom smeru, aby jí na požádání predložil spisy o vy
konaných nebo provádených revisích i úcty a doklady
k úCeltlm revisním dožádané a aby úcastnil se v mezích
své pusobnosti jednání této komise.

Snemovní zpravodaj o zrízení úsporné a vyšetrovací
komise parlamentní konstatoval za souhlasu snemovny.
že rostoucí deficity rozpoctu a stoupající zadlužování
státu nabývají hrozivého významu pro udržení nutné
ho státního porádku a pocitu bezpecnosti samotnéh()
obcanstva, znepokojeného obavami o budoucnost samo
statného státu. Konstatoval dále, že jsme válkou schudli.
výrobnost že poklesla, že 'vydeláváme tolik jako pred
válkou a všechno to že nás nutí, abychom užili zcela
jiných merítek na výdaje v administrative a ve správe
státní, než jak býlo pred válkou. Vedle toho, pravi!
zpravodaj, naše státní správa trpí tím, že jsme prejali
celou administrativu mechanicky ze starého Rakouska
a jen jsme doplnili vrchní stavbu její posledními instan
cemi administrativy a soudnictví, a není proto divu, že
v organismu státním nacházíme leckde prekrvení, co
zatím jiné cásti trpí nedokrevností. Když k tomu pri
pocteme prepolitisování našeho státního života a mrav
ní úhony, jež s sebou prinesla válka, vidíme, že úspory
ve státní správe musí býti jednou z hlavních složek naší
hospodárské a financní konsolidace. Tyto a ješte jiné dll
vody vedly zpravodaje k tomu, aby žádal usnesení na
vydání zákona o zrízení úsporné komise parlamentní,
kteráž, nadána iniciativní mocí, muže pro stát a jeho
hospodárskou i financní konsolidaci vykonati zrovna
tolik, ne-li víc jako peclivá financní správa svým plá
nem financním ..

Návrh výboru ústavního byl prijat a stal se, když
senát na usnesení snemovní pristoupil a president usne
sení to svým podpisem opatril, zákonem, kterýž dne
12. srpna 1921 pod císlem 301 byl rádne prohlášen.

I když pripouštím, že struktura této komise není zcela
štastná, nemohu odolati presvedcení, že komise vzhle
dem ku své presné a dalekosáhlé kompetenci muže státi
se v rukou nekolika zkušených a cílevedomých zá-
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stupcu lidu úcinnou a silnou zbraní na ochranu a ozdra
vení státního hospodárství.

Úsporná komise brzo na to byla zvolena, ustavila se
a pocala dosti slibne pracovati a již její pouhá existence
mela za následek, že ruzní cinitelé v administrative
z obavy pred kontrolou pocali s jmením republiky sve
domiteji zacházet. V nekterých ministerstvech, jako na
príklad v ministerstvu Národní Obrany, zrízena byla
vlastní úsporná komise, která za prítomnosti referenta
úsporné komise parlamentní revidovala a ve smeru
sporivosti opravovala výdaje Národní Obrany.

Úsporná parlamentní komise, bohužel, nevzmohla se
k v)'ši svého velkého úkolu. Když po krátké dobe svého,
jak shora receno úspešného. jednání utrpela svým vlast
ním zavinením porážku v otázce koupe domu pro po
zemkoyý úrad, tu místo, co by byla prijala muj návrh,
aby hylo v této otázce referováno v plenární schuzi sne·
movny a senátu, kterážto scht'ize by jiste byla zamezila
ohohacení pana Kabeláce na škodu státu, zamítla návrh
mt1j z obavy, že by tím byla ohrožena koalice.

Po mém názoru je ovšem takováto obava zbytecná,
nehot koalice je vecí sebezachování republiky a každá
státotvorná strana by si to dobre rozmyslila, než by
z nejakého podradného, s programem strany nesouvis
lého stranického zájmu vydala v šanc existenci republi
ky a vzala na seDe takto zodpovednost za vlastizrádn)'
skutek. Koalice je státní nutností a nesmí sloužiti za
hubáka a za: španelskou stenu pro stranické zájmy.
Parlamentní úsporná komise, místo co by byla celila od
poru vlády vyvoláním plenárního usnesení, z nehož by
hyla vyšla zcela jiste jako vítez nad stanoviskem teh
dejší vlády, vzala do zajecích, poškodila tím svuj prestiž
a vysoký úcel svého poslání. Dne 3. kvetna 1922 konala
své poslední sezení a od té doby nebyla svolána.

Velká myšlenka nenalezla na své výši obratných a od
vážných mužu, kterí by meli dosti vule a neohroženosti
chrániti jmení republiky. Úsporná parlamentní komise
zcela zmizela s povrchu našeho státního aparátu, ku
škode státu, ale také ku škode koalice, kterouž myslela
chrániti. Vládní systém, který prenechává starost a kon
trolu nad správným hospodarením radikální oposici,
drží trmen demagogii, aby snáze vyhoupnouti se mohla
do sedla. Ci zmenilo se neco od roku 1921, aby se byla
stala úsporná komise zbytecnou? Byl snad snížen státní
rozpocet tak, že by nesnesl dalších nutných úspor, netíží
nás dosud neúmerný état vojenský, stavební a železnic
ní? Nebylo by ruzných tech afér v ceském tisku, kdyby
je byla rešila úsporná komise. Potrebuji jen co príklad
uvésti, že poslanec Remeš s úspechem sledoval otázku
lihového hospodarení a že tato jeho práce v úsporné
komisi byla prerušena zánikem této komise. Ruzné, sta
milionti korun obriášející dodavatelské a koncesní
smlouvy nekterých ministerských resortu volají prímo
po kontrole, kterouž úspešne provádeti muže jen užší
orgán parlamentu. Demokracie na poli státního hospo
dárství není méne nutnou než ve smerech jiných.

Z techto a jiných duvodu myslím, že musí parlament
ní komise býti vzkríšena k novému životu a proto do
voluji si, opren o § 69. jeanacího rádu, uciniti k Vám,
pane presidente, zdvorilý dotaz, zdali jste ochoten pri
speti k uplatnení zákona ze dne 12. srpna :<921, c. 30r
tím, abyste se dohodl s presidentem snemov'\y za tím
úcelem, aby jak ve snemovne tak i v senáte pro\>cdena
byla volba clenu do úsporné komise a aby tato po vy
konané volbe byla opet svolána.

S výrazem atd.
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Karel Engliš:

Zálohové úcty de lege ferenda.
Dr. Jaroslav Stránský vyložil v tomto casopise pod

statu tak zvaných zálohových úctu bank, tedy zápLljcek
na bežn)' úcet, které nebyly pri upsání válecných pujcek
vyrízeny a zustaly pri prevratu otevreny. Jsou to pohle
dávky za rakouskou pozustaldstí a musí býti pri liqui·
daci této pozustalosti vyrízeny. Pro banky se stala otáz
ka velmi naléhavou po rozhodnutí nejvyššího soudu, že
jsou banky povinny už ted hned vraceti tyto peníze zá
ložnám a sporitelnám, pokud je tyto dávaly prostrednic
tvím bank státu k disposici na bežn)' úcet s úmyslem,
že pri nejbližším úpisu válecné pujcky se vyúctují. Tato
cástka záloh se tak stala velmi tísnivou, ježto banky
zatím nevedí ani kdy, ani v jaké mene budou tyto zálo
hové úcty zaplaceny, a samy musí platiti hned a to
v mene ceskoslovenské. Avšak i pokud jsou zálohy
vlastním jmením banky, jsou v aktivech položkou stej
ne pochybnou co do splatnosti i meny. Jde o cástku
okrouhle asi 300 milionu korun.

Ceskoslovenský stát není dlužníkem techto záloh,
ponevadž není ve prícine dluhLJ starého Rakouska prí
mým právním nástupcem, jímž je nynejší Rakousko,
které spravuje a má liquidovati pozustalostní massu, do
které nástupnické státy podle urcitých klícu prispívají.
Lec ve zcela obdobné situaci jsou též živnostníci a prú·
myslníci, kterí starému Rakousku dodávali své výrobky
a pri prevratu nemeli zaplaceno. Pohledávky tohoto
druhu ciní mnohem vetší cástku a bilance dotycn)'ch
podnikú by se namnoze zhroutily, kdyby mely toto akti
vum odepsati anebo promeniti na nižší menu nežli je
ceskoslovenská.

Právní svou podstatou tvorí obe tyto skupiny stej
ným zpúsobem tak zvané administrativní pohledávky za
Rakouskem a tvorí cenné aktivum pro nás, budeme-li
Rakousku dopláceti za prevzatý majetek, ponevadž si
múžeme pohledávky ty vykompensovati. Až jich stát
kompensacne použije, pak jest povinen doma je plne
uhraditi veritelum. Ale tohle vše není ješte ani co do
doby, ani co do rozsahu ani co do meny jisté, a pokud
by stát nemohl pohledávek techto v ceskoslovenské mene
plne použíti ke kompensaci, dával by jednostranný dar,
kdyby pohledávky ty už dnes plne prevzal. Není mimo
to, jak receno, k tomu vubec povinen.

Avšak rešení techto administrativních pohledávek se
stalo naléhavým a ucinen byl pokus vyrešiti u bank zá
lohové úcty v rámci zákona o ctvrté státní pujcce, jak
bylo už zde drem Jaroslavem Stránským vylíceno. Ne
hlede k právní vadnosti takového rešení, jest jeho nej
vetším nedostatkem, že sice jakž takž pomáhá bankám,
majitelkám zálohových úctLI, avšak soucasne definitiyne
nicí nárok vuci Rakousku. Válecné pujcky totiž nám
nikdo nehradí, a kdybychom sami prohlásili, že zmínené
zálohové úcty jsou válecnou pujckou, jak pak bychom
mohli vuci Rakousku tvrditi, že jí nejsou? Takové re
šení tedy není dle platného práva možné, není ani ele
lege ferenda doporucitelné, ponevadž pomáhá bankám
na útraty ceskoslovenského státu a nicí regress vllci
Rakousku.

Zálohové úcty a administrativní pohledávky pru
myslu jsou, jak receno, povahy stejné, a nelze se s nimi
proto nakládati odlišne. Pro obojí se musí soucasne hle-
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dati rešení stejné a spolecné. Dále rešení takové, které
nenicí regressu proti Rakousku. 11ešení v souvislosti
s válecnými pujckami se tady vubec nedoporucuje ani
de lege ferenda, ponevadž každá souvislost by mohla
snadno zploditi mezinárodní námitku válecných pLljcek,
zvlášte, když cizina po naší deflaci vidí mezi nástupnic
kýuni státy nás ráda jako dlužníka a všemi argumenty
usiluje o zvýšení kvoty našich závazkLl.

Ostatne použití zásady zákona o ctvrté státní pLljcce
na tyto administrativní pohledávky by nebylo ani jinak
oduvodneno a bylo by vuci jejich majitelum nespraved
!Ivo. Zásada tohoto zákona jest tvrdá a nutí majitele
válecných pLljcek, aby zachránili své jmení v nich ulo
žené., jinak ztracené, úpisem ctvrté státní pujcky. Zpu
sob záchrany tohoto jmení pak jest definitivní se stano
viska státu, který dle mírových smluv není povinen
k úhrade válecných pujcek, jest vedomou obetí k od
cinení hospodárských a sociálních škod, z válecných
pujcek jinak plynoucích.

Avšak administrativní pohledávky, o které zde beží
n~jsou jmením takavého druhu, jsou skutecnou pohle~
davkou za Rakouskem, ceskoslovenský stát jich nemusí
zachranavati, není tedy oprávnen za záchranu vynuco
vati si úpis ctvrté státní pujcky, není oprávnen ani vuci
b,ankám ani vuci poplatníkum už nyGÍ pred rozhodnu
tlm v? ~om, zda! ~?y ~ ja~ jic.h .bud~ moci kompensacne
pOUí;ltl,;stanovItI pkeko!I def1111tivmpodmínky pro pre
vzetI techta pohledávek. Nebot kdyby svého casu mohl
stát kompensacne použíti sto procenty, jak by mohl odó
vodniti, že využil tísne dotycných podniku a bank ne
c~al si, pohledávky ~yto postoupiti s dvacetipeti pro~ent
111ztratou a z povl11nosti upsati nad to ctvrtou státní
pujcku?

,To: oc bež~ ~:yní pri tec~to, administrativních pohle
~avl~ach, ne11lJIC? absolut11l zachrana, nýbrž urychlená
~kvldace a mobl!Isace. Pomoci muže prirozene jen
c~sk<::slovenskývst~t, a to r:e definitivním prevzetím,
nybrz ve forme zalohy s vyhradou regressu vuci ra
~?uské P?zustalosti. Už jedenkráte bylo za stejným
ucelem dano do rozpoctu dvacet milionu pro malé živ
n9stníky, ~le ~ výplatou se, tuším, ani nezacalo z obavy
pred praell1dlcem. Záloha nemuže býti stoprocentní
v,zhl~devmku nejisto,te, jak bude moci býti použito valu~
tarne techto pohledavek ku kompensaci. Avšak snížené
procento zálohy (ku príkladu padesát procent) tu ne
z!1amená, že zbytek je pro majitele pohledávky defini
tIvne ztracen. Vždyt práve beží jen o zálohu.
. Zálohy takové by prirozene mohl poskytnouti stát
Jen ve farme normálne zúrocitelných dluhopisu, kterých
by mohl nabyvatel použíti ku prodeji, lombardu atd.
a tím mobilisovati aspan cást dotycného aktiva vuci Ra
kousku. Je-li tedy pomoc predbežnou mobilisací dotyc
ných administrativních pohledávek, nelze ji ciniti ilusor
ní povinností úpisu podle zákona o ctvrté státní pujcce.

Má-li stát pomoci zúcastneným podnikum ku pred
bežné likvidaci zálohových úctu a aclnninistrativních po
hledávek, jest k tomu pohnutkou potreba a tísnivá si
tuace podniku.

Proto nebude žádného dóvodu, aby zálohové úcty
a administrativní pohledávky byly likvidovány tímto
zpusobem generelne a lineárne, nýbrž podle skutecného
stavu potreby toho kterého podniku. Cili jinými slovy:
ku rešení zálohových úctu a admini
stracních pohledávek za Rakouskem
je s t tre ba no v-é h o z á k o n a, k t e r Ý by
z moc n i I f i n a n cní spr á v u, aby prí pad

o d prí pad u pod Ie s t a v u pot r e b y d oty c

n é h o pod n i k u P o s k y t o val a a ž d o pad e
sát i pro cen t te c h top o h led á vek. z á Ioh Y
v e far m e stá t n í c h d Iu h o P i s ú s V)' h r a
d o u r e g r e s s u pro t i R a k o u s k u. Legislativní
rozrešení této otázky stalo se pilným též proto, pone
vadž volený zpLlsob úhrady zálohových úctú podle zá
sady zákona o ctvrté státní pújcce zpósobil právní ne
jistotu tím, že zúcastneným bankám byl úpis právo
platne povolen, peníze na úpis byly složeny, titry však
vydány nebyly, takže dnes nikdo neví, co vlastne platí·.

Literatura a umení

Karel Capek:

Poslední Epos cili Román pro služky.
Už jsou dve hodiny v noci, a do konce zbývá ješte

sto padesát stránek. A Fany nebo Marie v pruhovaných
perinách cte:

»,Nikoliv,' vykrikla Berta hlasem strašlivým, a ská
cela se ve mdlobách.«

Nebo: »Tu zachechtal se bídák a probodával Andelu
dábelskými pohledy. ,Nyní mi neunikneš více,' zasycel
a vrhl se na ubohou sirotu.«

»,Prísahám vám, hrabe de Belval,' pravila Cecilie hla
sem velikým, ,že tajemství své vezmu s sebou do
hrobu.'«

»Rty jejich setkaly se v prvním cudném políbení. ,Ci
je ta pouhý sen?' vzdychla Angelica a musela se opríti,
aby neklesla. V tom otevrely se clvére a do komnaty
vešel ... «

»,Tento šlechetný muž,' pravil dobrý notár hluboce
jsa pohnut, ,je vlastní otec váš, slecno de Cléans. N uže
vezte, že pred dvaceti léty, krátce pred vaším naro-, ,zenlm ... «

- Už jsou tri hodiny v noci, a petrolejová lampicka
ješte nezhasíná. Marie nebo Fany musí o šesté vstávat,
bude se prát, paní bude celý den brucet; ale pochopte
prece, že Marie nebo Fany m u s í doprovodit slecnu
de Cléans k oltári. »A když se po roce hrabe de Belval
navrátil z cesty kalem sveta, prišel práve vcas, aby byl
kmotrem rozkošnému detátku ... «

Díky bohu, dopadlo to dobre; Marie nebo Fany muže
nyní pokojne usnout, ale i já mohu pokojne usnout. Jsou
chvíle, kdy jsem ochablý a smutn)'; neverím už sobe
ani svetu, žvýkám svou omrzelost, predu v mozku tak
šedivé pavucí, že by i vám z toho bylo smutno. A když
mne stará posluhovacka vidí v takovém stavu, sežene
mi nejakou tu tlustou knihu bez desek, nevím kde v sou
sedství si ji vypujcí, a povídá, že to jako je moc dobrá
knížka, tu že by si mel pan doktor precíst. Ríkám to
proto, abych vysvetlil, proc má znalost této literatury
je ponekud nesoustavná. Obycejne schází titulní list;
vskutku nevím ani jedno jméno knihy nebo autora.
Ostatne na jménu zde záleží tak málo jako na jménu
skladby, kterou hraje dole na dvore flašinet. Krása fla
šinetu stejne jakO' krása takového románu je neosobní,
bezejmenná a obecne lidská.

Až budete zklamáni vším, nemocni nebo zrazeni,
vezmete do rukou román Mariin nebo Fanin a ctete,
ctete do dvau hodin.

Predevším musíte razeznávat »román pro služky«
a kalendárovou literaturu. KaJendárová literatura po-
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hází po preslici (nebot je plodem po vS'tce ženským)
z realismu. H.omán pro služky je prímý potomek ro
mantiky. Fanin nebo Mariin román pochází konec kon
u z rytírské epiky. Mllže se honosit tradicí starší než

krestanství. Jeho koreny sahají do dob mythických.
Jeho pocátky najdete v pohádkách.

Už dávno se zjistilo, že zatím co pán cte se zálibou
r0';lán ze života velkomestské spodiny, služka cte se
teJnou zálibou román ze života vévodu a hrabat. Je to

docela prirozeno: každého romanticky láká jiný a ne
znám)' život; a zatím co pán ponoren ve svou knížku
prožívá imaginární možnost býti vyvrhelem spolec
nosti, prožívá služka stejne podstatnou možnost býti
hrabenkou. Tím zpusobem literatura vyrovnává so
ciální nerovnosti tohoto sveta.

Avšak tenhle sociální výklad tak docela nestací. My
slím, že vévodové a hrabata Fanina ci Mariina ro
mánu jsou variace na epické thema rytírú, princú a krá
lu; a že Fany a Marie ve svých pruhovaných perinách
navazují na tisíciletou tradici Velkého Hrdinského
Eposu. Fany má sice ráda zámecníka a Marie si vezme
krejcího; avšak na dne jejich srdcí drímá praveký epi

Ý pud, kult hrdiny, náruživost obdivu, uctívání moci
a nádhery. V tomto epickém svete bohatství a uroze
nost není sociální nerovností, nýbrž daleko prosteji a
puv.~?nejiidealisací a oslavou cloveka. Marie ví, že její
kreJcl nemuže prekypovat ušlechtilými a hrdinskými
sk~tk~,protože na to proste nemá pokdy; nikdo z jejích
znamych nemllže být dokonce ani dábelským bídákem
~!ot~že na to nemá vpokdy. Je potrebí býti hrabeten~
CI vevodou, aby se dovek mohl bez výhrady venovat

ášnÍm, cinum, lásce ci úkladllm. Urozenost a bohat
tví jsou jaksi provozovacím prostredkem romantického

konání a složitého deje. Od barona dolu pocíná se
oblast realismu, psychologie a prípadne i sociální otáz
~y; avšak oblast epiky je od barona, bankére nebo zlo
cmcenahoru, pokud nebereme v pocet daleké zeme.

Ohycejný ~lovek, jako je Marie, Fany, já i vy, jenž
toto ctete, ma dost co delat s tím, aby byl živ; zamest
nává se svým zamestnáním, místo aby se zamestnával
vými ciny; nemúže jen tak jít nekoho zabít nebo se
ro nekoho obetovat; jsou tu, abych tak rekl, prekážky
i te technické povahy. Marie musí varit, já musím
át a vy máte co delat svých šest nebo osm hodin

ne; avšak hrabe de Belval »zdedil po otci tri sta tisíc
vru renty«; nad to se - na rozdíl od obycejných hra

- nezamestnává ani politikou ani vývozem cukru
iž pestením holandských krav; je tak ríkajíc cistým,
procentním epickým objektem. Je krásný a silný,
»nejlepšímšermírem celé Francie«, má penez jako
peka srdce šlechetné: nuže, at nyní ukáže, co dovede.

*
imochodem budiž podotceno, že tento románov~'
t (at mužský nebo ženský) je zpravidla nápadne

onalý v tom smyslu , jako je dokonalý treba uni
álnÍ sádrov)' model nosu nebo universální rákosová
a u švadlen. Tedy nejenom že nemá príliš veliký
nebo vysedlou lopatku, nýbrž i duševne je zbaven
h zvláštností a ciste osobních rys lI. Kdyby mel ve-

• nos, byl by figurou Rostandovskou a náležel by už
vyšší poesie. Kdyby vášnive rád chytal ryby, kdyby
tal, kdyby se 'zamestnával studiem nálevníkú, kdyby

I zálibu ve fuksiích nebo v projímacích vodách, pre
l by v tom okamžiku do zcela jiného druhu literatury,
e bychom ho už nemohli sledovat. Je-li mu dovolena
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nejaká záliba, tedy je to lov a jízda na koni, - jak
vidno, staré rytírství dovedno:,ti; jeho oblicej je bud
bledý nebo osmahlý; nemá pleši ani lalokú, aniž bra
davic, chlupú, skvrn ci krabatin, nanejvýše »je zbrázden
hlubokými vráskami, jež svedcí o prožitém bolu«. Je
naprosto bezvadný a destilovaný ve svém charakteru;
není bujný ani ponurý, splašený ani klidas, roztržitý ani
zvedavý; jsa dokonalý, nemá žádných slabostí nebo ko
nícku, ale také v nicem nevyniká, leda ve statecnosti,
obetavosti, lásce, šermu a jiných epických ctnostech.
Stejne tak slecna de Cléans nebo kter,ákoliv jiná je slic
ná, je cudná, je andel dobroty a oddanosti; jin~'ch vlast
ností nemá.

Clovek, kter}' má osobní vlastnosti, je predevším no
sitelem svých vlastností; nemltže tedy být cistým no
sitelem deje. Záleží dejme tomu na tom, aby Cecilie
byla od bídáku probodena, spoutána a uzamcena v ho
rícím pavillonu; v takové situaci naprosto nemá váhy,
že Cecilie je treba ponekud chudokrevná, zapomnetlivá
a v mnohém ohledu nepraktická; její zoufalá situace by
se strašne komplikovala podobnými vlastnostmi. Po
mnete, že v príští kapitole se otevrou dvére a Cecilie
vkrocí do pokoje, kde se radí její vrahové. Aby to h I e
clovek dokázal, musí bud mít konskou náturu nebo
žádnou. Cecilie nemá žádnou; je to v zájmu deje. Cím
složitejší dej, tím jednodušší figury. Má-Ii b},t situace
napínavá, nesmí být Cecilie napínavá. Kdyby se to
dvoje spojilo, povstalo by neco desného, neco na ZPllsob
Dostojevského nebo Stendhala.

*
Jinak je tomu se zloduchy. Zloduch má už na cele

vtištenu pecet své nicemnosti; je hubený, pleti pergame
nové, ocí pronikavých a ledových, nosu jestrabího;
casto telesne poznamenán; hlas jeho zní odporne. Žen
ský zloduch je bruneta oslnivé krásy a zvlášte žhoucích
pohledll. Zlí lidé jsou naprosto zlí; chlípnost, lakota,
lež a ukrutnost se spojily, aby povstal d'ábel v lidské
podobe. Zloduch nemá jiných zálib než zloctnn}'ch a
nezabývá se nicím jiným nežli zlem. Jeho provozovací
prostredky jsou neomezené a prímo carodejné; má po
ruce tajné dvére, podzemní chodby, padáky, jedy, fal
šovatele listin, spojence na policii a vrahy z povolání.
Muže vás usmrtit otrávenou jehlicí. Je s to se pre
strojit za cokoliv na svete. Vezte, že nikdy si nemu
žete býti jist, s k}'m jednáte; takový zlosyn se prestrojí
treba za vaši vlastní ženu, a vy to nepoznáte. Docela
tak se zlý kouzelník muže premenit v divoké prase
nebo v cerného psa; myslím, že to prestrojování nejak
souvisí s pohanstvím, magií a šamanismem.

Rovnež ostatní lidé románu jsou dobrí nebo zlí. Mezi
sluhy, drožkári, hajnými a notári najdete výtecné od
dané poctivce, kterí se dají doslovne rozkrájet pro do
hrou vec; a protože se úcastní deje s vetší horlivostí
než opatrností, zajd,ou casto dýkou nebo strelnou zbra
ní. Vubec na strane zlocincu je daleko víc organisace,
rozvahy a dumyslu než na strane ctnostných; že pres to
na konec bídníci propadnou odplate, to dokazuje, že
ctnost pres své vskutku neobycejné vrtáctví je chránena
vyšším a zázracným rízením.

*
Pokud se týce posledního soudu, myslím, že Pán Buh

nemuže soudit hríšníky, protože je príliš dobre zná.
Kdybyste si dokonale posvítili na nejvybranejšího zlo
ducha, shledali byste nepochybne, že vlastne není tak
hrozným zloduchem; že je sice zatracený mizera, ale
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krom toho že má všelijaké takové slabosti, náklonnosti,
bolesti a náruživosti, a byl by v tom cert, aby aspon
neco z toho se vám nezdálo vyi1ato z rádu pekelné špat
nosti. Chci tím ríci, že psychologie rozleptává urcité a
prehledné morální trídení dobrého a zlého; což se deje
zajisté na útraty dobra a k nezaslouženému prospechu
hríšníku. .

A tedy Mariin nebo Fanin román udržuje starou
morální tradici, že dobré je proste dobré a zlé že je zlé;
udržuje dokonce starou mythologickou tradici, že exi
stuje absolutne a nevyhnutelne dobrý rád a zlý rád.
Jsou dobrí džinové a zlí džinové; existuje nebe a peklo.
Takový zlý vévoda je spíše podoben zlému džinovi nebo
zlému cernoknežníkovi; je prímo mythologicky špatn~',
tak jako je mythologicky "špatná Polednice nebo caro
dejnice z Perníkové Chaloupky. V nem nevystupuje zlo
jako osobní charakter, nýbrž jako neosobní princip. N a
opak zase Angelica ci Cecilie jsou tak proste a nesmírne
ctnostné jako Popelka nebo šlechetný princ; jsou par
définition ctnostné; a jelikož ctnost je krásná, jsou
vedle toho také krásné.

Zde konecne si mužeme ve svých vývodech oddech
nouti. Jsme na hony vzdáleni mravll korumpující psy
chologie; zde k nám nepristoupí Pokušitel šeptající:
Pohled, pohled na cloveka; nyní strhnu s neho roušku,
nebot vez, že jsem Umení; chci ríci, že jsem Život;
i nesu ti soucit a poznání. - Pravím, nic takového;
v tomto svete ctnostných a zloduchu není polovicatosti
ani obojetnosti, determinujících prícin ani polehcujících
okolností; jasne, jako oríšek ze slupky, vyloupne se
nám z prediva deje odvecný motiv Viny a Nevinnosti.

Když se rekne »nevinnost«, musím ihned ríci »pro
tivenství«; nebot to dvoje patrí k sobe s absolutní a
predurceno u nutností. Z dejových a z morálních dli
vodll nevinnost je vystavena protivenství; je pronásle
dována, ohrožena ohnem, mecem a jedem, krive narce
na, veznena; clovek by neveril, jak strašne riskantní
je býti nevinen. Nevinnost má pri tom smulu prímo ne
obycejnou; ve své božské duverivosti nabehne v každou
nástrahu tak slepe, že ctenár se nekdy neubrání nevoli
nad takovu neslýchanou neopatrností. Proc u všech
všudy tam hrabe Raoul vubec lezl, proc si nevzal do
kalhot pistoli nebo aspon nekoho na pomoc? N epomu
že-li mu náhoda, je neodvratne ztracen. Nuže, co byste
tomu rekli? Náhoda mu pomohla; verný Jakub jej po
tají sledoval, a je to odbyto, chvála bohu. A o tri strán
ky dále padne Angelica do rukou padouchových, vy-
lákána podvrženým dopisem. .

Muži jsou statecní, tot pravda; jenom že do všeho
vlezou. Ženy, zpravidla méne aktivní, ztežují situaci
necím jiným: mají casto nejaké tajemství a nepovedí
to za živého boha, ac by se tím vše ohromne zjednodu
šilo. Myslí to dobre a jednají z pohnutek nejšlechetnej
ších; ale kdyby Cecilie vcas rekla Raoulovi, že zloduch je
vlastne otec Angelicin, nedošlo by k desným událostem,
následkem jichž Cecilie sešílela a hrabe de Belval byl
napolo zabit. Ctnost, ponechána sobe samotné, je podi
vuhodne nepraktická; nesníží se k tomu, aby pocítala
s okolnostmi.

Naproti tomu zlocin pocítá se vším, jenom ne s ná
hodou; jsa naprosto racionální a systematický, není pri
praven na zázracné zasažení nepredvídatelna. Kdo by
m9hl tušiti, že neblahá šílená náhle nabude rozumu a
vystoupí proti bídníkovi? Jaké štestí, že verný Jakub
našel ten pohozený útržek papíru! Jak nadprirozene a
bez nejmenší mezery uzavre se na konec usvedcující
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retez evidence! Dobro zvítezilo, ale nikoliv bez pomoci
vyššího rízení, jež zdá se ovládati beh sveta. Náhody,
divy a necekaná setkání rozetnou uzel protivenství uta
žený inteligentní a vysoce praktickou zlobou. Vina je
potrestána, zlý vévoda spolkne jed, jejž nosil v prstenu;
a nanejmíi1 jedna svatba následovaná rozkošným de
tátkem korunuje dílo v znovuzrízené mravní harmonii.

Je to podivné, ale jistá vec, že cím vyšší je literatura,
tím horší je konec I,"ománu. »Zlocin a trest« se nekoncí
rozkošným detátkem. »Paní Bovaryová« není zakon
cena svatbou. Strindberg je ve své literature príšerne
bezdetný, a tak dále. Je jakýsi tajný zákon, dle nehož
je literární kvalita obrácene úmerna štastnému konci.
Mariin nebo Fanin román se koncí bezpodmínecne
štastne; bylo by príliš hrozné, kdyby t a k o v á nevin·
nost nebyla odmenena a t a k o v á špatnost usvedcena;
morální kosmos byl by rozmetán, kdyby tomu tak ne
bylo. Pohádka by prestala být pohádkou, kdyby drak
nebyl na konec zabit a carodejnice potrestána; stala by
se já nevím cím, necím ohavne podobným skutecnosti.
Kdyby se Popelka nestala na konec ženou princovou,
byla by její historie jen chmurným obrazem života;
dejme tomu života Mariina nebo Fanina.

*

Ano, je to tak v porádku. evinnost je apriorne klad
ná, špatnost je apriorne a bez dalších dukazu záporná;
vše, co z ní vychází, je predznamenáno záporem. Zlo
duch nemuže milovat; muže jen nenávidet. Zloduch se
nemuže usmívat; muže se jen dábelsky chechtat. Zlo
duch nemuže mít rozkošné detátko; muže je nanejvýš~
dát utratit. At si triumfuje ve svých úspeších; ale štestí
mu dáno nenÍ. Pro neho nesvítí slunce a nevoní kve
tiny; obklopuje ho temnota, noc, podzemní chodby a
šuškání spojencu. Celý svet je morálne rozdelen ve dvÍ:
v polovinu svetlou, spanilou a ctnostnou, a v druhou
polovinu cernou, sychravou, desnou a plllnocní. My
slím, že to je - v poslední forme - prastarý kultich
a filosofick5' absolutní dualismus kladu a záporu. Tak
obíhá mezi námi (bez desek a s utrženým titulním li
stem) nejstarší mythologická tradice; nevíme o ní jen
proto, že je príliš obycejná, tak jako si nevšímáme nej
starších tradicí jen proto, že je mužeme sbírat na
dlažbe.

*

Avšak nemyslete si, že Mariin ci Fanin román je mo
rální nebo mythologická skladba. Je to epos. Jeho the
matem je boj. Boj na život a na smrt, krev, úklady, sto
pování, štvanice, prohry a vítezství. Delejte si co chcete:
jediné, co cloveka bude zajímat až do skonání sveta,
je boj. A láska. Vše ostatní je pomíjivé. Psychologie,
pacifismus, sexuální otázka, sociální problém a všechny
ostatní veci pominou, ale 'láska a boj nepomine. My
s napetím sledujeme boj stran nebo boj zásad; Marie
a Fany sledují s napetím boj zlého vévody proti Ange
lice a Raoulovi. My chceme spasit sebe nebo celý svet;
Marie a Fany chtejí spasit Angeliku. Chtejí vlibec spa
sit nevinnost. Hlavne však chtejí spasit lásku.

Co nyní máme velebit více? Pocestnou a nepodléha
jící nevinnost, pronásledovanou jako lan a trpící jako
beránek? Nebo vernou a obetavou lásku, velikou lásku,
ctnostnou a velkodušnou lásku, lásku statecnou a vytr
valou, zkrátka jedním slovem vubec lásku? Toto jsou
vpravde veliké ideály; zde však jest mi velebiti dej, cosi
napínavého, složitého, neobycejného a podstatného; dej
epický, krvavý, podivuhodn~' a strašliv~'; dej plnS' zá-
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had, plánu, úkladu, náhod, desných situací, náhlých
príchodu, vražedných nástrah, zázracných obratu, ztra
cen}'ch listin, tajných dverí, notáru, lásky, odhalení,
pustých koncin, souboju, podvržených detí a únosu.
A strašných prísah. A rodinných tajemství. A posled
ních vulí, žaláru, úteku, ukrytých pokladu, tajemných
skrínek, falešných vousu a falešných svedectví a ostat
ních vzrušujících a nádherných vecí, které nemohu
všechny vypocítat. Ano, a ješte požáru, tajných snat
ku, otrávených sklenic vína (bílým práškem), nocních
útokll a padelaných dopisu. A ran dýkou. A pp-klícu a
krypt.

Napínavost platí za vlastnost nízkou a neliterární.
Nechci se o to prít; ale domnívám se, že napínavost je
vlastnost velmi stará. Myslím, že historie Josefa Egypt
ského byla kdysi velmi napínavá. Mám za to, že i Ro
mán o Ruži byl nejakým zptlsobem napínavý. Po jisté
stránce I1ias je krvák a Odyssea je predchudce Karla
Maye. Rozhodne také Tisíc a jedna noc je jeden z lite
rárních korenu Mariina a Fanina románu. Dále bych
mohl poukázat na Alexandreidu, Beowulfa, skaldy a
bardy, Zlatou Legendu, Písen o Rolandovi a mnoho ji
ných vecí, když už nemlu,yím o národních pohádkách.
Dalším literárním zdrojem je romantismus o Soudní
sb'í.v novinách; tradice, jak vidíte, je tu široká jako
svet a stará jako lidstvo.

Mel bych nyní napsati studii o Úpadku Epicnosti cili
o Vymírání Deje. Román Mariin je už témer jediná
reservace, do které se uchyluje Dej, vyštvaný z litera
tury, ztencený úžasnou mortalitou románových postav,
vyhubený pokrokem, kácením lestl, demokracií, rustem
erotiky, realismu a psychologie, vytlacený ze života po
licií a z poesie kritikou, praveký a vykorenený jako
Indiáni, vyobcovaný ze spolecnosti, udržovaný v neve
domosti a zbavený i víry svých predku. Ješte má mí
stecko - a už jen potají - v posteli Mariine a na
stole staré panny; ješte provází kluka a smí pristoupiti
k loži nemocného, jemuž ordinují lehkou cetbu; ješte
v novinách mu prenechávají hanlivé místo mezi poulic
ními úrazy a bankovními defraudacemi. Avšak já ve
rím, že nezahyne. Ujala se ho detektivka. Ujímá se ho
film. Je možno, že stojíme pred velikou epickou renais
sancí. Nebot Dej je starý a neznicitelný jako kouzel
nictví, jako fantasie a jako lidstvo.

Mohl bych dále rozjímati, jaký vliv má úpadek epic
nosti na náš život. Epicnost má jedinou protivu: nikoliv
Iyrismus, nýbrž zmechanisování. Dejme tomu, v tram
vaji jedete zcela mechanicky; ale kdybyste mysleli na
možnou srážku vozu, na hrdinn}' klid a obetavost, kte
rou byste pri tam vyvinuli, na možnost, že ridic sešílí
a vy se chopíte sám jeho pák po strašné a vítezné putce,
nebo vyhlídku, že vaše tramvaj bude na Mustku prepa
dena tlupou mas kovaných lupictl, jež zaženete na útek
holí a domovním klícem, - nuže, v tom prípade byste
jeli tramvají stejne epicky jako Roland na Bayardovi.
Každá porádná první láska je spíš epická než erotická;
myslí spíš na únos než na jiné ukojení. Milovat nekoho
znamená snít o tom, že tu dotycnou vyneseme z horí
cího domu; vetšinou pak dojde k manželství jen z ne
dostatku skutecného deje. N ejprvotnejší pudy cloveka
jsou epické; myslíme na hrdinství dríve než na sebe
zachování nebo rozmnožování. První literatura, kterou
bere kluk do ruky, je hrdinská; a my velicí si nekdy po
tají (s rozkoší sice skrývanou, ale hlubokou) precteme
krvák nebo detektivku. Potlacené pudy, jak tvrdí Si
gismund Freud, mívají príšerné následky; privozují
duševní traumata, špatné sny a pe:verse. Možná, že
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politický fanatismus je duševní porucha zpusobená in
hibovanou epicností. Možná že politická duše davu
je pervertovaná hrdinská Duše Tlupy. Je pravdepo
dobno, že ctení novin je jenom pathologická obmena
bohatýrských rapsodií.

Jen krvák ješte nalévá cisté víno, chci ríci cistou krev.
Tady ješte láska není úkonem pohlavním, n,),brž úko
nem hrdinským; tady se kríží mec dobra a mec zla;
tady se bojuje a jedná. Zde se clovek zabíjí, ale nepitvá.
Zde panuje vražda, ale ne analysa. Jsme tu ve starém
a neporušeném svete, kde cin tryská z potreby nebo
ze situace a ne z nejaké sociologické nebo genetické prí
cinnosti. Všecko je jasné a nezmenitelné od zacátku až
do konce; jen dej sám, cistý dej, absolutní události, na
prosté a pouhé ciny províjejí krvave cervenou nit tisí
cem dvema sty osmi ci kolika stránkami.

Budiž poznamenáno, že každý dej je nevyhnutelne
fantastický. Vždyt ani v živote bez notné fantasie není
žádného deje; každé dobrodružství vzniká nárazem
fantasie na skutecnost. N ektefí lidé nedovedou ríci
slovo »fantasie« než s prízvukem politování; nuže, tito
lidé to mohou privést až do šesté nebo i páté hodnostní
trídy, ale neprivedou to ani k jednomu jedinému do
brodružství.

Ty však, Deji, osvobozuješ duši lidskou, duši Ma
riinu nebo Faninu, z pout hmoty a zvyku; otvíráš ven
til immanentních možností; poskytuješ, co život zvlášt
ním nedopatrením opomenul dát. Nebot Marie a Fany
jsou od prirozenosti urceny k velikým vecem: k lásce a
nevinnosti, k pronásledování a hrdinství, k únosu a ne
bezpecenství. To vše velmi dobre chápou, zajisté jas
neji než problém Ibsenovy Nory nebo ideál Nadclo
vek a ; je to proste v nich, dokonce daleko puvodneji než
schopnost varit nebo císt romány,

*

6 horecná úzkosti, .Ó nedockavosti, j a k to do p a d
ne! 6 chvate, jenž ctenáre ženeš se stránky na stránku
vstríc osvobozujícímu a rešícímu konci! 6 hodiny noc
ní, predhánené letem strašlivých událostí! V tuto vteri
nu je Angelica vržena do podzemní kobky, zatím co
Raoula zatýkají pro domnelou vraždu. J a k to d o
p a dne?

Myslete si o románech co chcete; ale dobrý krvák
m á být špatne psán. Má být psán v krátkých odstav
cích, po kterých oko jen tak honem honem skáce, jako
když se beží se schodu. Není pokdy se proplétat dlou
hým odstavcem. Není pokdy ocenit dobre stavenou vetu
nebo se zastavit u spanilého obrazu. Dál, rychle dál!
at se treba veta rázem sesuje tak ríkajíc za patami uhá
nejícího ctenáre! at se hroutí dialogy a situace, jakmile
jsme z nich venku! Kostrbatá veto, jsi tu jen proto,
abych te preSkocil; jsi melký, hovore milencu, abych te
mohl tryskem prebrodit a pádit dále. Bylo by strašlivé,
kdyby byl Tacitus napínavý. Sešílel bych, kdyby Nietz
sche psal krváky. Jen rychle dál! Je treba širokých roz
loh, po kterých se ctenár rozletí; rozloh bez podrob
ností, šírky bez pl'tvabu, stránek a listtl vhodných pro
preskakování. Precetl jsem tisíc dve ste osm stránek
za dve hodiny padesát minut; je to muj životní rekord
rychlosti; at to zkusí pan Vohralík nebo' Arne Borg.
Bohužel tituf té pozoruhodné knihy byl utržen.

*
Vím nyní, že jsem svého thematu nevycerpal; roz-

bíhá se mi pred ocima do nekonecna; roztéká se tuhle
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smcrem k historickému románu a tamhle se prelévá
v román kriminální. Všechny neznámé a neprozkou
mané skutecnosti jsou strašne široké. Veda ucinila
mnoLo pro prozkoumání roztocu nebo dejme tomu
krve, ale neucinila nic pro prozkoumání krváku. Je celá
liter:'.iura o sociálních otázkách služky, ale nikdo se
snad nerozepsal o mravní a všelidské otázce románu
pro služky. Ríkám na konec, co jsem mel ríci na za
c:ltku: je to nad moje síly. Pokusil jsem se vrhnout
sondu tu ci onde; vyt~hl jsem na své olovnici jen zrnka
písku a pokusil jsem se je pojmenovat podle znám)Tch
hornin. Je nad moje síly sestoupiti hloubeji.

Dokonce si nejsem jist, že píši ... o necem literárne
minulém.

Fi losofie

Filosofie v politice.
Profesor a senátor dr. Fr. Mareš vydal opet objem

nejší knížku (»Otázky filosofické, národní a sociální
v politice«), ve které opakuje již casto ohakované tvrze
ní a stejne casto opakov~é argumenty proti realismu.
Jak sám pripomíná, jeho polemiky s realismem datují
se od sp'oru o Kanta. Ten spor vznikl roku I90r. Pre
sident, tehdejší profesor Masaryk, kritisoval totiž Ma
re v ovu knihu »ldealism a realism v prírodní vede«,
vyšlou r. I90r. Proti té kritice ozval se prof. Mareš
clánky, brožurkami a spisy.

Podstata sporu pod nes spocívá v tom. Profesor Ma
reš dovolával se Kanta proti materialismu v prírodní
vede; in concreto mel namíreno proti tehdejšímu pro
fesorovi Raýmanovi. Prof. Mareš, upozornujeme na
to, nemluví jen proti materialismu, nýbrž také protI
empirismu, positivismu, realismu a pod. To všecko
spl)Tvá v jeden pojmový chaos. Tento materialismu~
docela neoprávnene a libovolne ztotožl1uje s ceským
realismem. Prof. a senátor Mareš je v'e filosofii typus
nebezpecného diletanta. Není prepínáním, pravíme-li,
že ani jeden duležitejší pojem nedefinoval presne a
jednoznacne. KriklavÝ dukaz je práve jeho výklad
Kanta. Jak Kanta naprosto nepochopil, videt z toho,
že apriorní poznatky Kantovy vykládal dedicností,
kdežto i zacátecník ve studiu Kanta musí vedet, že
Kant velmi energicky se vyslovil proti tomu, že by
se apriori mohlo vy'kládat z nejakých vlastností lid
ského o r g a n i srnu. Profesor Mareš zacházel s Kan
tem tak, jak by si vedl alchymista, který by ze zlata
chtel delat slámu anebo prímo rezanku.

Prof. Mareš se napolemisoval s realismem dost a
pri tom se, jak videt z jeho spiskú, necemu naucil, ale
podnes nepochopil, oc pri Kantu a ve filosofii vllbec
beží. Vydal r. 1922 knížku: »Pravda v citu«. Už nad
pis knihy zarazí, je-li od kantovce, za jakého se autpr
stále vydává. A skutecne profesor a senátor Mareš,
jako by Kanta nebylo a jako by se jakživ nebyl ke Kan
tovi hlásil, tvrdí, že »prožíváme citem živou pravdu
prímo«; tato živá pravda se nám definuje jako pravda
mravní, ale postupem reci z mravní pravdy stává se
pravda náboženská a národní.

Profesor Mareš se nijak nepokusil, aby psycholo
gicky a noeticky jen trochu vyložil, jak múže b)Tt prav
da v citu; ovšem on sám to neverí, nebot podav defi
nici, že prožíváme pravdu citem prímo, o nekolik strá-

nek níže praví, že závažnost povinnosti, mravní jJns
nost a dústojnost lidE)ká prýští z »prísného, naprosto
platného mravního s o u d u«. To by spíše odpovídalo
Kantovi, nebot docela nekantovské je jakoukoliv prav
du zakládat na citu; obzvlášte pak by se Kant ohradil
proti vyvozování mravního pojmu povinnosti z neja
kého treba sebe ideálnejšího citu. Jeho kategorick)'
i mp e r a t i v je práve imperativ apriorní.

Prof. Mareš sem tam cituje také Nietzsche; nepo
chopil-li Kanta, mohl z Nietzsche, jenž prece citu a
Vlili doprává ve své soustave dllležité místo, se poucit
o tom, že mravní závaznost nemllže se a nesmí se
odvozovat z citu. V tom romantik Nietzsche drží se
prísne Kanta.

Co profesor a senátor Mareš podává ve své nové
publikaci, je bez filosofické ceny. Je to melké povídání,
a nejen melké, nýbrž nepravdivé a mužeme ríci prímo,
lživé. Ve své polemice proti realismu,' ve skutecnosti
proti presidentovi, odvažuje se na príklad následující
vety:

"Kdo hlásal národu ucení Comteovo, HUl11eovo a Marxovo,

nepokracoval Cf'stou, po které národ vedli HuS!, Chelcický

a Komenský.«

Nejprimitivnejší slušnost spisovatelská a profesor
ská zakazuje takový v)'rok, nebot prof. Masaryk ucení
Comteovo, Humeovo i Marxovo v y v r a cel. O tom
ani nemluvíme, že se prece nikdo nemiHe obžalovat
proto, kdyby byl i plnokrevn)Tm hlasatelem techto vy
nikajících myslitelll. Vždyt profesor a senátor Mareš
tolik se namluví o svobode mínení, jakoby mu realism
prekážel v jeho filosofování. Co tedy ríci o tom, když
ceský profesor a senátor presidentovi tímto zpllsobem
vyt)Tká neceskost? A to si, prosím, dovoluje profesor,
který nepodává než odvar citátll z nemeckých nepocho
pených filosoflt.

Druhá podobná neloyálnost je, když profesor a se
nátor Mareš se opovažuje tvrdit, že realismus hlásá
»Iidství bez rozdílu národnosti«; to proste je lež.
A mužeme a musíme užít tohoto V)TraZU,protože prav
dou je pravý opak Marešova tvrzení. President, ješte
naposled ve své »Nové Evrope«, ukazuje zpúsobem,
nedovolujícím žádné pochybnosti, že humanita a ná
rodnost se nevylucují a že humanita bez národnosti by
byla abstraktním nepraktickým heslem. Insinuací prí
mo sprostou je výklad, jak a že realism dosáhl vlády
a politické moci: »Jak se to stalo, s cí pomocí a s ja
kými závazky, ukáže historie této doby na základe do
kumentu.« (Židé!)

ení možno a nestojí to ani za to, abychom .vybí
rali z mluvení profesora a senátora Mareše další ne
pravdy, insinuace a lži; je znám príkrý výrok Goerre
SllV o nemeck)'ch profesorích. Kdyby Goerres byl znal
profesora Mareše, byl by svúj výrok jiste rozšíril.

Ke karakteristice profesora a senátora Mareše a
jeho postavení jako senátora uvádíme, že SVllj nejno
vejší spis venoval dru Kramárovi. Profesor a senátor
Mareš je prívržencem národní demokracie; hájí svou
stranu nejen proti realismu, nýbrž také proti socia
lismu, a rozumí se, že v]astencí proti Nemcltm. I v tom
je senátor Mareš jako politik typus - totiž typus
naší buržoasie. Ale myslícímu a slušnému zastanci
buržoasie politická filosofie profesora a senátora Ma
reše a její úrovel1 - víme, že jsou myslící a slušní prí-
vrženci buržoasie - jiste bude mementem! C. P.



Prítomnost

Doba a lidé

Z tic h 1Ý b á s n ik.
II.

e záliby, jak receno, vyplnují vedle obcanského
olání poštovního úredníka podzimní dny života
ra Bez r LI C e: turistika a linguistika.
urista Bezruc - batoch, kniha, d)Tmka - schodil

dne své Bezkydy a je tam pravidelným hostem,
oliv je k tomu vhodná príležitost za dovolené ci
vátku. Letos byl tam o Hromnicích a to na své

, né Grllni nad Starými Hamry. Útulna mladých
buláku pyšní se tam také Bezrucovým venováním,
orámovaným Uvítáním poutníka.
ilý pane Charbuláku! Když jsme nemohli Vám

. jméno pro útulnu na Gruni, našli jsme pro ni ne
. veršu. Bude-li chtít pan Charbulák junior na

be pri vchodu pozdravit turisty ve verších, muže
chodbu na olejovém podklade dáti tuto písnicku.
lim, že by to každého turistu potešilo.« Psanícko
rVe jsou datované z Brna 12. ríjna 1920 a takovéhle
o uvítání:

»Ty, jenž jsi prišel z doliny,
to'; od hamerské dediny,
bud zdráv, se poteš pohled C11I
lIa Grmí náš š1t1nný jediný.

Den žij zde sladký nevinný,
džbán '::aln rozbij v strepiny,
neb ži110t lidský teslmý jest
a Gruií je je'norn jediný.

A když se vrátíš v doliny,
necht mlád jsi, necht máš šediny,
na hory naše vzpomínej,
na Gm1í náš Šltrnný jediný!«

. ta Bezruc zustává ovšem samotár, plachý, ale
" jenž dovede, když je treba, vtipne si veršem

ovati, ne-Ii už - hlavne jazykovým provinilcum
ákati. Samotár nezapomíná na horách svých

ch a prátel v meste a pamatuje na ne veršovanou
ickou. Vázaná botanika, o níž si nechci dát vy
že o ní Bezruc nepracuje, a tyto príležitostné

pa pohlednicích z pohorského putování, jsou ny
á básnická cinnost pevce Slezsk)'Ch písní. Prí

é verše nejsou urceny pro verejnost, ale Her
projev dávné lásky básníkovy ke kvetinám 

vstupn)'m C e rve n Ý m k vet e m, K o n i-
a K a 1 i n o u ze S I e z s k Ý c h P í sní
dkou podobných básní už casopisecky po
tených, to by byla jiste zajímavá, srdecne
bne duverná knížka Petra Bezruce. Doufej
jí také dockáme!

Starcek.

Ty slarecek jsi zasmušilý,
po mezi tichým hokem jdeš;
máš žlutý kvet, jsi brzo bflý
a do ume se schyluješ.

Z kožíškl}' sivých hledí kvftí
tvé be:::úsmevu slttnci vstríc:

co prijde, mt/že zarmmttiti,
však potešiti nikdy víc!«
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Bezruc linguista - tot urputný horlivec pro cistotu
a ryzost jazyka. Projevil to už v poznám~ách lidového
vydání Slezských písní z roku 1920 (nákladem Nového
Lidu v Brne) na nekolika místech.

»Chybná etymologie, jen u inteligence žijící. Lid
sám toho rcení neužívá.«
»Branka, adjektivum je branský. Tak dobre

mluví prostý národ. »Páni« ovšem ríkají chybne
»bránecký«.«

»Dombrová: Lid na Tešínsku nedovede slova
»Doubrava«, jak zacínají krtíti osadu, vysloviti.
Tak se žene voda na polský mlýn.«

»Lucina: Ostravská inteligence, která se rídí
podle rakouských map, nazývá rícku také Lu
cinou!«

»Karvinná: Historický a správný lidový název.
Nemci praví Karvin. Proto také ceská inteligence,
úrední nomenklatura v republice, naše obranné
jednoty a všichni vubec, kdož bijí jazyk prostého
lidu ve tvár, ríkají Karvín.«

»Vítkovské hute: Prídavné jméno od osad Vít
kovice, Blendovice, Pardubice, Ostravice atd. zní
vítkovský, blendovský, pardubský (Božena Nem
cová v listech), ostravský atd. Tak mluvili naši
predkové, tak dosud mluví prostý národ, mluvící
recí cistou a krásnou. Inteligence a žurnalistika
ceská, která citu pro jazyk nemá, ríká vítkovick)',
blendovický, pardubický, ostfavický atd. - juž
proto, že Nemci praví Witkowitzer, Blendowitzer
a p.«

Bezruc linguista a strážce ryzosti lidové mluvy ne
spokojil se jen poznámkami ve své knize a príležitost
nými upozorneními redakcím novin a redaktorum. Pu
hlikoval dokonce celou brožuru, do níž shrnul dosa
vadní své zkušenosti, žaloby, výpady i káravá kázá
nícka. Brožura vyšla r. 1923 nákladem Nového Lidu
v Brne, a pokud vím, zapadla bez zvláštní pozornosti.
Jak jinak? Podepsán je na ní jako autor K u b a S t o
p e p u n t í k, - kdo by si všímal tohoto podivného za
kuklence? Sestnáttistránková brožura obsahuje dve po
jednání. První má název Mor a v s k á zem a m 0
l' a v s k á rec. Druhý pak: R e p u b I i k a pre d
s vat Ý m P e t r e m. První clánek je výhradne jazy
kove opravný a útocný. Hrot clánku je obrácen proti
»západním Slovanum«, jak posmešne ríká »pánum
z Cech«, kterí podle jeho soudu hanobí lidovou rec mo
ravskou a zavádejí príšernosti a nestvurnosti. Na rade
príkladl1 vzatých z Moravy i ze Slezska dokládá své
spravedlivé rozhorcení a vyústuje je k protestu proti
pražskému centralismu. »Praha svou polohou - praví
- hodí se špatn,e za hlavní mesto republiky. Pryc s cen
tralismem! Slováci neustanou, až dosáhnou autonomie
v rámci republiky. Podobne bude samosprávná Rus.
Kdo vymllže autonomii v zemích moravských?« Od
mítá také návrhy na župní zrízení, které nazývá nefo
remné a nešikovné a koncí clánek obecným odsouzením
centralismu: »Centralism je všude stejný, všude stejne
odporný a nesnesitelnÝ. Byl vídenský, je pražský, je
srbský, který vyškrtl z mapy Cernou Horu a utiskuje
Slovince, je francouzský, který tísní Alsasany a Lotrin
cany za to, že ac kmene nemeckého, zustali v srdci
Francouzi.«

Kuba S top e p u n t í k má své názory o kmenové
ryzosti a dovede se proto okázale hlásit jak ríká k sepa
ratismu, :1.lemyslí jen zdrav)' regionalism.
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»V reci lidí z Cech jsou slova nesnesitelná pro clo
veka moravského, jako: koukati, knedlík, prkno, hou
ska. My Moravci máme pekné slovo halecka místo še
redného knedlík, máme desku místo prkna, máme trý
sku místo troubele, máme belku místo housky, ríkáme
sivý místo šedý atd. Moravský clovek nepustí z ohrady
Zl1bll odporné slovo »koukati«, nepustí »knedlík«,
prkno, housku a troubel.«

Kuba Stopepuntík vidí, jak se vnejšími vlivy kazí do
brá rcení a jak se hatí a kalí správná rec lidová a volá:
Od takových západních kulturtregrlI zachran nás.
o Pane a vysílá strelnou modlitbu i veršem:

Modlímef se: »Prahy
chral1 nás, Jezu Kriste«,
my moravští hríšní,
my separatisté!

Kuba Stopepuntík vyhrocuje takto clánek Moravská
zem a moravská rec: Více citu pro jazyk otcu má po
slední kylešovský parobek než všici ti páni z Cech, kterí
psují jazyk lidu domorodého, necht už nosí jakékoli ti
tuly!

Tituly a titulování ... to už jsme u druhého pojed
nání brožury Kuby Stopepuntíka: R e p u b Ii k a
pre d sv a tým P e t r e ID. Palcivá satira je to
v rouše jakési nebeské povídky, jejíž bicíky uzlovaté
sviští a dopadají zle nalevo .i napravo. Svatý Petr koná
svou službu, vpouští do nebe Srby a na návšteve u neho
dlí jednooký hrdina Žižka. Srbové jdou v dlouhých ra
dách a hlásí se:

Myron Šarac, Srbin, popravený honvedy.
Stojan Zoric, Srbin, obešený Madary.
Petar Stanoje.vic, Srbin, zastrelený Bulhary.

Drsná tvár rybárská je uspokojena, muž jednook)"
l,jvá pochvalne hlavou. Pak praví:

»Statecní a prostí sú to mužové. Pamatuješ-li, ó Pe-
tre rybári, jak sú vcházeli starí Cechové?«

»Jak bych nepamatoval? Šli tenkrát a hlásili se:
Bratr Jan Žižka, bojovník boží.
Bratr Prokop Holý, bojovník boží, padlý u Lipan.
Bratr Kuba, recený Zúl, smetený horníky kutnohor-

skými do šachty.
Bratr Mach, receni kolár, upálený križáky za pravdu

hoŽí.«
Jan Žižka zatouží videti nové Cechy »když sú došli

svobody, zdali podobní sú v prostote a chrabrosti svým
predkllm a Srbínum.«

Petr rybár rozrazí velikou bránu nebeskou. Ohromné
lodi míjejí podél mostu. Práve plula mimo lod s prapo
rem cervenobílým.

»StlIj!« zahrmí Petr. Nescetné postavy vrhly se v ne
porádku k padacímu mostu.

»Stujte a vstupujte jeden za druhým. A každý rekne
jméno své!«

Dospel k Petrovi první dlouhý stín a pronesl zlehka
se ukláneje:

»Verejný rádný tmiversitní profesor doktor Jaroslav
Kapucínek.«

»Co to za žvast?« ozval se Petr, »co to predesíláš
za pet slov pred jménem?«

»Nejvyšší pastýri království nebeského« - odpo
vedel stín - »neb jiste jsi to ty a nejméne takový titul
ti patrí: »Jak mužeš pozastavovati se nad titulem, bez
nehož porádný Cech nemllže býti? Neb od doktora za
cíná se clovek v našem národe. Treba se lišiti od ná
roda prostého. My lidé lepší jsme profesory-doktory,

28. února

ba dokonce dvojími doktory. Jiní nosí titul architektu
inženýr lI. Celý náš stav úrednický má titul reditelu,
vrchních reditelll, ba vedoucích vrchních reditelu, in
spektorlI, radLI. - Všichni naši ucitelé jsou odbcrní
nebo rídící. Naše cacká mládež, sotva vstoupí na školy
vysoké, již se píše MUSt, Ph St, IngSt a podobne, aby
se odlišila od lidu obycejného. To jsou více méne pravé
tituly. Abychom však prostému národu také cosi ušte
drili, usnesli jsme se my profesori-dóktori, a1;>ykaždému
Cechovi, jak se narodí, udelen byl titul republikánského
rady, jenž :t;Llstanedo 15. roku; od 16. do 30. roku bude
slouti vrchním republikánsk)'!m radou: od 31. do 45.
roku republikánským reditelem a od 46. roku vrchním
republikánským reditelem. Tak bude prostý národ po
tešen, že neco má.«

A v delší ucené prednášce rozvíjí profesor Kapucí
nek svou theorii.

»Také ty, svetce, neobejdeš se bez titulu: Jakmile ve
jdeme do království nebeského, budeš se psáti po prí
kladu cacké naší mládeže RYB St., pak RYBC. a ko
necne te povýšíme na doktora veškerého rybárství, aby
ses mohl psáti: RYBDr. Petr - a tak možným byl mezi
námi !«

»Dosti pustého žvastu!« - zahrmeli souhlasne ry
bár i bojovník jednooký. »Není místa pro vás, nadutci,
v ríši naší.« ,

Bojovník pak tesklive zjištuje: Kdysi byl národ ce
ský národem bojovníkuóv, nyní je národem titl1lníkuóv.

Lod byla odražena a všichni profesori, doktori. in
žen)'!ri, PhMri, tajemníci, radové a cert ví co všecko
padli na hromadu.

Ale bokem lodi veliké držel se skromne clun menší.
Bylo na nem 42 mužll, na jejichž šíjích horela jako gra
nátová šnlIra rýha po provaze.

»Kdože vy jste?«
»My jsme ti z legií, kterí položili život za svobodu

národa.«
»Vstuptež, Ó vstuptež, ó bratri! Vaše jména?«
Ozývala se, muž za mužem, prostá jména tech drob

ných rolnícklI, domkáru, remeslníkll a písarícku, jak
napsána jsou v dejinách.

Otázal se muž jednooký, vzdávaje šest v prísném po
stoji vojenském:

»Žádný doktor? Žádný profesor? Žádný inženýr?
Žádný architekt?

Žádný reditel, žádný rada, žádný inspektor?«
»Ne, TI nebyli mezi námi!«

Pointou a vykricníkem se koncí brožura Kuby Stope
puntíka. Brožura zapadla ... nu, lidé neví, že to pro
mluvil novým plamenem v osvobozené vlasti - Petr
Bez ruc.

v
Zivot a instituce

J os. Kodícek:

Box a pacifismus.
Sokolství, geniální vynález národní sebeobrany, má

myšlenkové koreny jednak v antickém (lépe: empiro
vém, winckelmannovském) ideálu kallokagathie (krásy,
dobra, statecnosti), jednak v romantických idejích her
derovských a fichtovských, jež pusobily hluboce na ná
rodní ceské obrození. (Organisace »Turnvatra Jahna«.)
V ceském zpracování nabyly tyto myšlenky podivu-
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hodné samostatnosti a reálnosti. Nebot starost o fysické
a mravní zabezpecení národní nebyla nikde tak reální
myšlenkou a ideální potrebou jako v Cechách. V duchu
sokolství jest ješte dodnes nejzávažnejší složkou ideál
empirove antické mravní a telesné rovnováhy. Zdravé
telo a bratrský duch v radách.

Sport moderního smyslu vyvíjel se jinak: z ducha
technického století. Duch techniky znamená ovládnutí
prírody co nejúplnejším a nejsnazším zpusobem. Duch
sportu znamená technické zvládnutí tela. V technice
i moderním sportu nejde o harmonické ideály, n)'brž
o cistý v)·kon. Krása techniky plyne z ekonomie. nikoli
z predem dan)/ch ideálu krásy. Krása sportovního du
cha rovnež. Krása vynálezce hygienického cvicného
systému, Miillera, jest »antická«. Krása Dempseye, ka
nadských hockeyistu, Johny Weissmiillera, Paddocka
není antická; nemá úmernosti; skoro by se reklo, že má
rys hruznosti. Technika i sport jsou krute vecny, nemaji
podkladem tradicních ideálu humanistní výchovy.
/\. prece: vytvárejí nové ideály. Stupií.ují lidské mohut
nosti v netušené míre. Tvorí novou morálku a obnovují
životní intensity.

O tennisu, krásné hre bohatších vrstev, golfu, hre pro
staré pány, není sporu. Spory jsou o nejpopulárnejší
tvrdé hry: kopanou, rugby, box, pomineme-li námitky
proti lehké atletice, jež, jednostranne pestována, roz
širuje srdce a játra a má jiné lékarské nedostatky. Nám
tu jde predevším o námitky nemorálnosti, surovosti,
zvlcilosti, jež vyvolává nejtežší všech sportLl: box.

Prívrženec humanitní filosofie, Jan Herben, zvolal,
nemýlím-li se, pred válkou, háje lovectví své krásné
knížky z Hostišova: »Dejte mládeži pricichnout krve.«
A prece tu jde o lov, kde jsou strílena bezbranná zvíra
ta, ne lvi a tygri, n)'brž zajíci a srnci. Od té doby jsme
si pricichli ke krvi vydatne a prece se nám zdá, že nej
surovejší ze sportu jest jedním podstatnÝm rysem klásti
mimo surovost: naprostou rovností zbraní. Surovostí
jest boj nadrízeného s podrízeným, ozbrojeného s bez
branným, pripraveného s nic netušícím. Kde jest rov
nost prostredkLl, fízených nad to stanoveným zákonem,
není surovosti.

Pohled na krvácejícího rohovníka, udolaného ranami
nebo vycerpáním až do desetivterinového bezvládí, jest
neznalému a precitlivelému strašnejším, než znalci. Jest
to tento okamžik, jenž uvádí tisíce návštevníku v nad
šení? Snad'. Jest známo, že nejkrvežíznivejšími diváky
jsou dobrí otcové rodin, doma po vetšine pod ostrou
ženinou knutou, kterí tu vyžívají cizím bojem zbytky
svého utlaceného mužství. Jinak hledí na boj ti, kdož
sami vládnou svým telem. Jsou si vedomi, že hrubá fy
sická stránka rohování jest daleko prev:' žena vulí a du
chem, které tu ze zkamenele vytrainovaného tela tvorí
svuj nástroj. Nic není v boxu tak povznášejícího jako
vedomí, že fysická síla je podružnou složkou; že i ru
dimentární temperament podléhá finesse, rafinesse
a schopnosti, jež naucí mysliti nejen hlavou, ale i sam)'
mi instinkty telesnými, lstivosti, pružnosti a rychlosti.
Nade vše však velké, cisté srdce, vedomí, že bude nejen
rány rozdávat, ale i prijímat, odhodlané vybicovat po
slední aktivní schopnosti na nejvyšší míru a nepodleh
nout dríve, dokud mrzké telo nerekne veto. Theoretický
predpoklad, že každý zdrav)' muž muže vltlí a duchem
býti Carpentierem, tvorí z tohoto nejtelesnejšího umení
útoku a sebeobrany zároveií. duchovní umení.

Vynikající francouzský boxer, syn bohatého obchod
níka a sám bohác, boxer se stem vítezství a porážek,

dotvrzuje uprímnou v)'povedí idealitu svého zamestná
ní. Duchaplný muž, který povrhl výnosným a lehkým
zamestnáním, aby zvolil toto težké a celkem málo V)'
nosné, jen pro posedlost bojem. Domníváme se, že roz
šírení -boxu, jež v Americe, Anglii a Francii skoro za
tlacuje ostatní sporty, vznecuje krvežíznivé pudy v mla
dém lidstvu? Nikoliv. Vzdejme se nadeje, že sublimace
a zesubtilnení lidstva povede kdy k vyloucení zápasnic
kých pudu v cloveku. A také si toho není práti. Ceho si
jest práti, jest vyloucení násilnických hnutí, vedoucích
pro své zájmy do nesmyslných bitev lidí, kterí techto
zájmLl nemají a boje nechtejí. Lze mluviti o vznecování
válecných pudu trochou krve, jež vytece z nosu statec
ného a dobrovolného rohovníka? -ikoliv. Tito boxeri
jsou, sestupujíce z ringu, nejlepšími práteli. lepšími než
pred vstoupením v ring. Kal a rmut lidské duše lépe se
vybije nekolika koly než literárními a politickými intri
kami. Box nevyvolává nízkých instinktLl, nýbrž uvol
Il-uje je cestným a jasným, nedvojsmyslným a nesenti
mentálním zpúsobem. Nad to, casto nejúcinnejší cesta
k vyrízení sporu, zušlechtuje uzákonením dravých a di
vokých pudú chaotickou zlobnost clovekovu.

Lépe než úvahy zobrazí mravní pozadí boxerského
boje, ovšem pokud jest umením a ne zacátecnickým
tlucením nevycvicencLl, toto lícení mistra nemecké
strední váhy, .Kurt P r e n z Ia, jednoho z »nejintelek
tuálnejšíth« bojovníkLl stredoevropsk)'ch. Prenzel lící
tu své vítezství v boji o mistrovství s Adolfem Wieger
tem:

»Když jsem ve ctvrtek vstupoval do ringu, byl jsem
- otevrene to priznávám - nervosní: šlo mi o prí liš
mnoho v tomto utkání. Tedy byl jsem nervosní! Také
mé zívání bylo nervositou! MLlj odpLlrce nebyl nervosní,
nýbrž pln nadeje.

P r v n í k o Io. Stále ješte nervosní. - Wiegert
se prý neobycejne zlepšil, nevidel jsem ho dlouho v kole
- vypadal lépe než kdykoli dríve - vše na nem bylo
vule a sebeduvera. Po nekolikerém tapání byl jsem ná
hle na prknech a slyšel, jak Doerry pocítá do ctyr. V té
chvíli jsem vedel, že jsem místo ocekávaného levého
prímého dostal hák. TecT jsem upadl v predepsanou
c h y b u a bojoval jsem v klinchu beze vší boxerské
rozvahy. V tomto »slohu« koncilo prvé kolo.

D r u h é. V prestávce na mne naléhali sekundanti
bourlive. Samson kricel nejhlasiteji: »Ruce nahoru!
Krýt se! Pozor pred levým hákem.«

Gong!
Sel jsem celkem sveže do druhého kola, byl však zase

na prknech a Doerry »mínil« Š e st! Totéž potešení mel
jsem pltldruhékrát. Potácel jsem se, bil a pocitoval úder
gongu na konci druhého kola jako neco nepopsatelne
krásného.

Tre t í. Do toho jsem šel s jasnou hlavou, zbavil se
nervosity a odtud jsem byl zase boxerem a slyšel kriceti
zlatá slova svého trainera Rohla: »Boxovat - ne zá
pasit - žaludek - srdce - ne nahore«. Cinil jsem tak
a videl, jak dostávám boj zase znenáhla do moci. Vší
silou odrážel jsem Wiegertovy útoky na srdce a žalu
dek, stríleje chvílemi dO' leva nahoru. Odtud jsem mel
dO'jem, že už mne Wiegert nebezpecne nezasáhne. Musil
k zemi a to bylo tak: vViegert útocil levým hákem (hla
va), uskocil jsem, nacež míril pravým hákem, kter)'
mým levým stopnutím na bradu minul se cíle, což strhlo
mého soupere do zadu a dolu. Když jsem zas sedel
(v prestávce), cítil jsem, jak »nejtežší vzduch« se delil
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a vítezství již svítalo! Uklidnil jsem se a mí sekundanti
také.

Ctv r t é. Po intensivnÍm ošetrení šel jsem s d{iverou
a plnou parou do boje. Wiegertuv oblicej nezustal beze
~top a rostoucími útoky zatlacil jsem ted do obrany
Je h o. Adolf slábl a pomalil se od vteriny ke vterine.
Jeho protiútoky se staly zoufalé a niceho nedocílily. Po
tomto kole bylo vítezství mé.

P á t é. Krátká prudká srážka, pri níž Wiegert chytil
nekolik ran. Pak zdvihl ruce a rekl: Vzdávám; jsem
hotov.«

Ubránil jsem svuj titul a jsem první, který Adolfa
Wiegerta p ln e uznává. Mohlo to také opravdu do
padnouti jinak. A to by bylo znamenalo konec mé drá
hy!«

Jak prosté a pravdivé jest toto lícení! V zpomÍ nám
tragického vyprávení Carpentierova, v nemž sdeloval
hrLlzu té chvíle, kdy zasáhl plnou ranou levicÍ, na niž se
chystal celým úmorn)'m trainigem, svého soupere Demp
seye. Dempsey však se jen zatrásl a Carpentier myslil:
»Zb)'vá jen umrít! Dempsey je strašný a veliký. Tsem
ztracen!« Nacež Dempsey, po]oživ Carpentiera, 'rekl:
»Carpentier je milý a rozkošn)T kamarád ve hre.«
v Nebo vecera s mladým. jasnJ"m a neVinn)Tm klempÍ
rem Roesemannem, který rozdrtil jedinou ranou V)'
tecného Itala Giuseppe Spallu a po zápase trikrát se
ptal: »Jen neudelal-li jsem mu nic.«

emluvme o nÍzk)'ch instinktech pri boxerích. Jsou
nanejvHe u diváku. V dobe, jež jest neprátelská veli
kým tragediím na scéne, jest tu vnesen dramatický duch
v umení telesné, jež má ve své telesnosti stejným pod
kladem mužnost a sílu, procištení nevyžitých temn)Tch
lidských tlaku, jako ji mely tragedie jiných dob ve smy
slu obraznosti, myšlenky a pudu pohlavních.

Poznámky
O. Skala:

Proti dogmatu.
Boj komunistu proti korupci je znám široké verejnosti a

jiste jest jí také schvalován. Méne známými jsou theoretické
komentáre, kterými v sociální hlídce doprovází »Rudé Právo«
svoji ocistnou akci a které jsou d~ktovány marxistickým dbgma
tem historického mate:rialismu. Z afér vyvozuje »Rudé Právo«
dllsledky, že mravnost ve vývoji c!ove<:enstva nic neznamená.
Socialismu Frý nelze zduvodinovat ethicky, jediné marxistické
zduvodnení je správné: prirozená existence soCiálních zápasu.

Tak asi rozumuje »Rudé Právo«. Proti tomu právem se
ozvala již »Ceskoslovenská Samostatnost«. Zabýváme-l i se otázkou
;,novu, je to pro její kardinál11Ií duležitost. V dusledku histo

rického materialismu 1arx došel v theorii k plnému amoralismu.
Duveruje v pomery a jejich vývoj, shledával každou indivicluelní
snahu zbytecnou. Proti všeznamenaj ící mase stoj í j etn »mizerné

individuum«. K ..fatalismu zbývá odsud jen malý krucek.
Tato prímocarost priváclí se sama ad ab urdum. A Marx sám

ji - proti své vuli - nedodržuje. Mluví o mase a vudci (tedy
prece individuum I), pripouští trídní uvedomování delnictva

(tedy pr.ece aktivní zasp.hování clovekovo do dejin!), }brojí
proti nespravedlnosti (tedy prece moralism!).

Skutecnosl, fakta vynucují si tak uZlllání proti dogmatu.
Í'aktem jest, žel pom~ry (hospodárské) samy o sobe nikdy
nejsou ženoucí silou. Tou stávají se teprve lidmi. Práve tak

není sekyra nicím, dokuu jí clov~k nemává.
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Záleží vše na cloveku, jak se postaví k hospodárským pome
rum. Záleží vše na rozhoonutí clovekove a toto rozhodnutí bude,

míti sotva jinou formu než otázka mravní. Proletariátu se ríká,

že se s ním zachází nespravedlive; proto se bojuje proti nespra
vedlnosti sociálního rádu. Jde tedy v sociálním boj i o spra
v,edlnost. Spravedlnost jest hodnota po výtce mravní. Jde o spra
vedlnost mezi lidmi, protože pomery nejsou ve skutecnosti nic
liež lidé: socialismus chce usporádati vztahy mezi lidmi, a chce

je usporádati dle zásad mravnosti.

_»Rudé Právo", upíraj íc význam mravnosti, upírá význam celé
své ocistné akci. Nemá smyslu bojovat proti korupci, odhalovat

ji, není-li tu smyslu mravního. »Rudé Právo« jedná v tom prí
pade zcela proti zájmum proletariátu. Je v zájmu proletariátu,
poclle marxistické ideologie, aby buržoasní spolecnost byla co
nejvíce korumpována a vratká a blízko rozpadu, aby socialismus
mohl nastoupiti na její místo. Bojovat proti korupci je s hle

diska dogmatického marxismu nedusl,edné a takticky chybné. Že
),Rudé Právo« prece proti korupci' bojuje, to dokazuje, že život

vynutí si své právo i proti marxistickému dogmatu.

I pomery ve III. internacionále, této dedicce marxismu, jež se
prohlašuje za pravovernou, svedcí o též't.l veci. Jev pameti ješte
veliké cištení v komunistické strane ruské pred rokem, kdy

strana musila vyhoditi tisíce a tisíce príslušníku proto, že nebyli
slušni. Ukázala se tu markantnc nezbytnost mravnosti uvnitr

strany. A p~áve tak i naše komunistická strana musila vylouciti
všelijaké tovaryše, kte1rí zproneverovali se na majetku organi
sací. Bez mravnosti neobejde se žádná strana. A neobchází se
bez ní ani strana komunistická, kdykoliv vypadne ze zacarova
ného kruhu sektárského dogmatu. Leží prede mnou 16. císlo

"Komunismu« z minulého roku, obsahující návrh programu KSc.
Ctu na str. 354:

"Komunistická strana ceskoslovenská proto právem se do

volává živé tradice boju Husitu (!) a Táboritu jako psycho

logické disposice (I) ceského lidu pro revolucní boj. Ona
jediná navazuje na slavnou revolucní minulost ceského ná

roda, ona jediná má právo tvrditi: "Tábor je náš program!«
A KSc navazuje také na onen prvý program tohoto boje,
za nejž krvácel ceský lid na bojišti svetové války, za nejž
trpel ceský proletariát pod režimem rakouským. Za ideu
státu sociálne spravedlivého (I), národnosti sbratrujícího (!),
za ideu republiky socialistické podstoupila ohromná vetšina
ceského národa tento boj - - -«.

Toto prohlášetní obsahuje prece výlucne ethické hodnoty. Ostatne
nemusím jíti ani tak daleko. Stredecní )lVecernÍk«, odpovídaje

ua otázku: "Proc tolik píšeme o korupci (? !)«, prohlašuje:

"Povinností poctivých je tento boj probojovat -- 

než je skoncenI, zauj ímá první místo v tisku - - - 

n.eljsme ješte spokojeni a nejsme ješte u konce. Ocista musí
jít dále. Korupce je nejvetším zlettn politiky ceskosloven
ské - - - _ v neresti této je hlavni prícina hídy lidu.
Vyrezávat korupcníky, zahánet korupci, ociš(ovat verejný
život, ze svetnice, v níž se má prebývat, vypudit otravné
plyny, aby bylo možno tam žíti a dýchati. Dále, dále za
heslem ocisty!«

Povinnost poctivých, ocista, zlo, nerest atd. jsou vesmes slova,
znamenající pojmy mravní. Myslím, že anIÍ Milic z Kromeríže
by neužíval jiných termínu. A ten prece nebyl odchovancem hi
storického materialismu.

Jsou lidé, jichž praxe je j i,ná než theorie, kterí jinak mluvi
a jinak jednaj í. Obycejne bývá prax;e horší. Ale je také málo
príkladeti takových, kde praxe je lepší. Ríkává se pak: "Odríka
ného chleba nejvetší krajíc«, a prav,c1u toho prísloví zkusí naši
komunisté v hojnosti dríve než dojdou cíle.
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Bylo by v zajmu ocistné práce _ i strany komunistické 
kdyby strana vyvodila z prakse dusledky i pro t,e,orii. Bez mrav
nosti nelze vpred. 'Tvrditi opak je dogmatická zaslepenost.

Neschopni kneži lidu.
Z knihy švédského bá!'>nika

Vernera v. Heidenstama, vyšlé
práve pod titulem »Pád prole
társké filosofie« v ceském pre
klaidu E. vValtcra, uvádímti
techto nekolik míst:

Nikdo ne,mel do Lidového domu blíže než já, Ale pokaždé •
me zarazila mluvnost sociálních lidových kneží. Co jiní rekli
by!'>tre a pravdivc, to ríkají hloupe a neprav:dive. - Pojdte sem
k nám, zní odevšad. Tady tluceme na buben rychleji než mcštácí
113 hníCIC.

Když strana dosáhne vrcholu - to trvá krátce - rozlije se
pres brehy a chce obsáhnout všechno. Tak se také vedlo scho

lastice prolctárské filosofie. Zavesila nám na okna rozedrané
cáry, že skoro ani není videt, že slunce svítí. Ucinila nás. ne
priroie~lými a umclkovanými. Mládež se skorem ani nesmí
veseliti v zelené prírode, nežvatlá-li programu strany.

Co se po tisícileti nazývá ctnost, protož - to zlo lidem na
prospech, postavuje se na místo hanby. Cetl jsem v »Sociálu«
dlouhý clánek o tom, ž'el šlechetnost je cosi zastaralého a zby
trcného, ceho se už déle nepotrebuje. Tohleto troubí ubohému
lidu do uší. Kdyby lidbví kneží byli koupeni neprite\.eun, ne
mohli by vt''1ci svým vlastním jednati odporneji. Tážeme se,
dali-Ii si kdy práci, aby ~tl pokusíli nahléchlOuti do duše lidu
a s opatrností se ujali nejlepšího, co v ní je. Skrytá nenávist
kultury prokukuje mezi jejich slovy, a jCljich obetní písen zní
víc a více jako šlendrián.

Prede mnou leží jeden z drobných spisu strany. Myslil jsem,
že si prectu vecnou kritiku spolecnosti. Ale po té tu není ani
stopy. Všechno dohromady se; topí v bombastu nevedomosti.
Do leskla ošoupané nadávky se tu valí tak jednotvárne, že jde

na me spaní. Porád se mluví o rudé mládelži, ale v oné ubohé
špejli, co tyto stránky seškrabala dohromady, nekrouží je'diná
bpka rudé a živoucí krve. Slyšte jen, nebot nyní nadchází
ckamžik, kdy svému vínu dává šumet: »N ádvorní psí meš
láctva!« - To je cedý vtip. Slyšeli jste jej kdy, dobrí pán.i?

Ale vzpamatujte se. Ted prijde vlastní rána. Vyzdvihnete
štíty I Už sviští smrtonosný šíp: »Patentovaní vl'astenci!" 
Nechveje se zeme po takovém obrovitém cinu? Strana proletár
ské filosofie s/CIcím dál více stává stranou špatných mozkiL

Což tedy žádný nadaniÝ clovek se nehlásí do jejich rad? tu'
a tam se tak stane. Ale brzy je) pozorovati, jak trpí, že nemohou
mluvit nahlas a svobodne nebo! nad portálem stoj í slovo Posluš
nost. A jednoho rána uslyšíte, jak se vrata zavíraj í s bouch
nutím. To odcházejí. Ncvydrží tady.

Takovou kyselou duchovní breckou, kterou lid je nucen ku
povati za svuj usporený groš, by pohrdli i mešláci.

*

Ve jménu lidu a lidovosti prinášíte dríví na kacírskou hranici
a dopouštíte se nej'ohavnejších bezpráví proti duchové svobode
individuí. Lid má za našich dni'! svoje dvorní sluhy, dvorní
básníky a dvorní pochlebníky zrovna tak jako meli despoti za

starých cas{'t. Tvorí jakousi lidovou akad,emii, kde za chvály
a velebení treba vešeti se lidu na krk, jako se ve starých akade

miích predcítaly oslavné vzpomínky excellence. V rukou techto
našich moderních coparu stává se také literatura a kritika rovnou
cestou literární politikou s generálními rády z nejvyššího stavu
a agitaci jako kolem yolebnjho osudí.

Dopisy

Nechce být rovnopráv~ou.
Milý pane redaktore,

dekuj i Vám za zaslání císla »Socialisty", 50 odpovedí na mUJ

dopis, který Jste otiskl v Prí tom n o s t i pod tiLuÍelrn »J edna,
která nevolila<c Rozumím-Ii dobr~, pod~lítita jsem hnev nekteré
z bojovnic za práva žen. To jsem nechtela.; tím méne cítím
chuti své stanovisko k volební povinnosti hájit, nebo o nem
diskutovat. Vám osobne na vysvetlenou:

Nevím, cím bych se byla provinila pnznal1.lm, že politice
nerozumím. Jsem pevne presved<:ena o tom, že jí nerozumi
žádná žena na svel'6, neverím, že by žena mohla míti opravdový

hluboký zájem o neco podobného, a není pre~e možno rozumetí
necemu bez zájmu. Snad se ženy naucí znáti politické strany,
jejich cesty a cíle atd., snad se dají svými muži presvedciti, že
ta a ta strana jest jedine dobrá a jd.bu pak 50 nadšením vhodití
list do urny. Ale. tvrdí-Ii o sobe, že sleduj Í politiku se zájmem
nebo v ní dokonce s nadšením pracuj í, zdá se mi, že nl:jsou
docela uprímny samy k sobe. - Obavy mé souperky, že muj

dopis vyšC'1 z rad »odpllrcu politického zrovnoprávnc:lí žen
s muži« JSOU zcela oprávneny; nebot jsem skutecne zarytým
odpurcem všeho podobného. Nejen že si nepreji býti ne!;dy jak
koli zrovnoprávnena s muži, ale jsem dokonce pevnc presvcd
cena, že neco podobného jest naprosto nevyplnitelno a! už v po
litice nebo kdekoli jinJe. Chtela bych se jen zeptati nekteré
z politických pracovnic, byla-li by ochotna prevziti odpovednost
a povinnosti muže politicky cinného. Nemyslím, že by -to do
kázala. A v cem jest potom rovnoprávnost?

Konecne se chci priznati k jedné ze svých špatných vlastností,
která mnoho pusobila pri tomto rozpo,ru. Porucí-li se mi, že
musím neco udelat, stává se, že si postavím hlavu a proste ne
mohu. Snad dobrovolne bych byla šla. Snad bych i projevila

zájem a dala si vec vyložit. Ale mám nade všecko ráda svobodu,
i v malickostech. A tak jsem nešla. Napište ml, pane rooaktore,

lli~z~s~p~~. ~

Porovnáni socialistické myšlenky.
Velectený pane redaktore »PrÍtomnosti«!

Tento Váš nOlVýcasopis by se dobre hodil k rade úvah, jako
byla kdysi Vaše »úpadek liberalismu«. A nyní toužím po po

rovnání socialistické myšlenky, jak se projC)Vuje v Anglii, Rusku
a emecku.

Jest-li se troufám dríve mou úvahou - tož jenom abych Vás

k lepšímu svedl.

V Anglii se etabluje delnická vláda, jako se v r. 1920 chtela
zaridit U nás komunistická - zde ale ve zlém smyslu. Naši ko
munisté chteli jenom b'lahobyt meštáctva si osvojit. Tam ale
si delnická vláda hledí svých úkolu pouze ve smyslu: »bussines
as usual«, jak Jste psali. Prozatim; až jak budou sedet dobre
v sedle. Takový program slibuje neco. Ku podivu jak dobre
Anglican r.ozumí ceskýmu: dvakrát mer a jednou rež. Za to ale

v Rusku I Ubohý národ, který ješte zaostálý, prijímá vymože
nosti a myšlenky pokrocilých národu a nemuže to str~vit.

Jelikož pane redaktore ve Vašich cláncích prinášíte rád dra
stický prirovnáni, budíž mne dovoleno, Vám takovým posloužit
vzhledem na situaci Ruska.

V 70tých le:tech dodala fa R. Sack z Plagvitz pár vagonu svých
pluhu do Rumunska, pri které dodávce bylo hlavní podmínkou,
že pluhy musí 12 palcu hluboko Orat. Po uci.ncnc dodávce došla
stížnost, že pluhy neorou více než 6". A inženýr, který do Ru
munská dojel, se tam ovšem podivil, když shledal, že, jakmile
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byly pluhy postavení na žádanou hloubku, zapražení voly v tom

nechteli táhnout. Tam se totíž oralo tak, že 20 až 30 zapra
zených pluhu se za sebou nechalo vorat bez oráce - na druhým
konci poli 2 mužové vyhodili pluh ze zeme, obratili potah, a ten
zas klídn~ táh brázdu druhou zpet. Pri vetši hloubce než 6"
ale voly sami nešli, následkem toho se nedalo hlejbš orat .. (K Va

šemu lepšímu porozumeni musím uvést, že Sackuv pluh ne
musí být pri práci držen, on se sám brázdy nespust~ což dnes
ovšem každý vesnický kovár shotoví.) Tak se mne jeví socialis
mus, neQ.o jeho nejradikálnejší odrud:.l, komunismus na Rusi..

A jest-Ii mne v Anglii soci a!. dosud nic nedokázal, a v Rusku

myšlenka je hluboko dlí.scred!itovaná, v Nemecku je jasne videt,
že socialisté jsou v první rade lidé, ná.rodní lidé, a všechno
jejich provolávání o trídnÝll1 boji jel krehká teorie, když národ

je v sázce. Tam, kde byla pred ješte 10 lety nejmocnejší, nej
hlucncjší socialní strana, s pohlavárama, že jim nebylo nikde

rOvno, dnes skýtá zdrcujíci ilustraci k slovu: Boho;yé trestaji
splnel1Jím tužby. Je težko verit cloveku, ktelrý doufá v pokrok
lidstva, že v tomto poniženi, v té bezradinosti socialní strany
v Nemecku by byl pokrok v myšlence socialismu.

Byl jsem v mládi zcela zaujat myšlenkou socialismu; tel!
v stári vidim, jak je daleká. cesta, a že nevede rovne; casto
zase zpet.

l'orouceje se Vám v hluboké ucre Váš
J. P.

Zákon, který to nemysli tak zle.
Pane redaktore,

nezdá se Vám pozoruhodnou malickost, že jsme dosud nikde
neslyšeli o bilanci zákooa proti monarchismu a o zrušení šlech
tických titulu? Mám dojem, že tato oblast pusobnosti naší by
rokracii nebaví. Budto je vše v porádku a zákony toho dJruhu
byly zbytecny, nebo se z delikáJtnosti k príslušníkum nekdejší
aristokracie o nicem nemluví. Ale palice se jim drží.

U nás v Londýne, kde zákon o zrušení šlechtictví v Cesko

slovensku nadelal z pocátku tolik hluku, vše Se již udobrilo. Že
to zákon nemyslí doopravdy tak zle, dokázal by sám bývalý
tajemník zdejší csl. legace CiXhrabe František Borek Dohalský,
jemuž se hnnuly z vlasti dopisy opatrené v adrese drusledine

titulem hrabe. Svet se z toho n'ezhroutil a v Anglii nedelá špatný
dojem, když ceskoslovenská pošta o zrušení šlechtických titulet
niceho neví, nebo zamhourí nad! nimi oko.

V Loudo/ne, 5. února.
Re publikán.

Quo vadis, iustitia?
1.

Pane redak,tore!

Ke clánku pod jménem »Quo vadis, iustitia?« ze 4. císla

Vašeho listu chtel bych Vám podati další doklad »nezávislosti«
naší justice, doklad prípadu, jenž v bratislavské verejnosti budí
práve nejvetší rozrušení. Jeto prípad! správce. stáhlí nemocnice

Vlastimila Pulkrábka. Tento, jak již z denních listu známo,
urazil hrubým zpusobem p. presidenta republiky a ministra
dra Beneše, obviniv dotycné, jako by se byli v naší zahranicní
revoluci neoe;stným zptlsobem obohatili. Výroky jmenovaného
dosvedcili tri seriósní svedci, z nich dva <hJ.chovní, a státní zá
stupce podal 00 správce Pul'krábka žalobu, což jest nejlepším

dllkazem, že svedecký materiál byl prukazný. Ale co se nestalo?
SprávOOln ministerstva zdravotnictví jest exponent lidové strany
msgre Srámek a správcem ministerSl va spravedlnosti exponent též.e
strany dl'. Dolanský. Na dva duchovní svedky ucinen byl nátlak,
tretí svedek, nejzávažnejší, revident státní nemocnice, odpraven

tím zptlsobell11, že obvinenému správci Vlastimilovi Pulikrábkovi
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priharcoval na pomoc jeho bezprostrední predstavený odborový
prednosta dr. Richard Bébr, který výpoved hlavního svedka
oznacil jednoduše jako akt msty. Ackoli výrok sekc. šéfa dra
Bébra neodpovídá nikterak pravde, bylo rízení proti p. Pul
krábkovi na pokyn z ministerstva spravedlnosti proste zastav,e:no.
Prípad sám o sobe jest hrubým políckem naší justici, cím však
tento prípad provází ministerstvo zdravotnictvi, jest neslýchaný
akt byrokratické msty a volá po okamžitém zakrocení. Tri
prední úredníci bratislavské nemocnice, kterí odvážili se po

stavit na pudu zákona na ochranu republiky a proti favoriso
vanému správci Pulkrábkovi svedcit, jsou sekcním šéfem drelll
Rich. Bébrem systematicky pronásledováni. Jsou jim odpírány
penežní náležitosti, zadržovány výplaty drahotních prídavku,
stchovacích výloh, prídavku na deti, ba i definitivní jmenování.
Upozornuji na tento prípad! príslušné kruhy parlamenlní a. lcgio
nárské, které se musí zasaditi o to, aby trestní rí7JC\l1,ívltci
p. Pulkrábkovi bylo obnoveno a svedci vzati v ,ochranu. Za
krocení jest tím· naléha~jší, ježto prípad! zejména v sloven
ských kruzích bucií opravdové rozhorcení. Byl-Ii odsouzen delnik,
jenž v opilství mluvil o proviso6u mapy naší republiky, musí

spravedlnost súctovati i s p. Vlastimilem Pulkrábkem. }eho
správcovství jest v tomto prípade okolností nikoli polehcujíci,
nýbrž pritežující. Ba.

Quo vadis iustitia?
II.

Pan ministr spravedlnosti žádá nás, abychom na opravu své
zprávy uverejnené pod tímto nadpis.em v našem listu ze dne
7. února 1924 uverejnili jeho sdelení, že neodpovídá skutecnosti,
že by do ministerstva spra.vedlnosti docházelo nyní nápadne
111noho lidí soudem postiž,ených, príslušníku to lidové strany, že
se kupí cetné stížnosti na soudy a soudce v podatelne minister
stva od straníku lidorvých organisací, aniž by byly vycerpávány

pravidelné opravné prostredky. Pravda jest naopak proti tomu,
že intervenují v ministerstvu zástupci témer všech stran politic
h..ých a že mínísterstvo spravedlnosti bez ohledu na to, kdo in

tervenoval, zejména, zda intervenoval cLenl Národního shromáž
dení nebo j ínIÍ. osoba, všechny veci ikouší a opatrí, co zákon
narizuje a dovoluje. Na takové íntervence, jež pývají opreny
o duvody v,elrejného zájmu a neslouží jen podpore osobních
zájmu stran, vztahují se visítky a dopísy nejen zesnulého arci

biskupa Stojana, ale i jiných poEtícky cinných osob ruzných
stran, jakož i poznámky na spisech o jejich intervencích.

O tom, že proti jakémusi židoví bylo zavedeno trestní rízení
pro lichvu, že se však tento dal behem rízení pokrtíti a prestou
pil· ke strane lidové a že tato se o neho dále 5tarala, není mi
nistru spravedlnosti a ministerstvu niceho známo. Co se týce
kancelárského úredníka, jenž prý zproneveroval sirotcí a úiíední
peníze soudu poštou docházející, podalo státní zastupitelstvÍ

v Tábore dne 3. srpna 1922 zprávu, že obvinený úredník zata
joval i spisy, jichž zatajení pro neho IlICImelo žádného významu.
že v zásuvkách jeho stolu byly nalezeny peníze, které mely býti
uloženy do sirotcí pokladny, že obnos nedostávajících se penez
neibyl však znacný a že by pro zproneveru této cástky byl obvi-

- nený sotva chtel sebe a svou rodinu zniciti. Dále uvádí státní

zástupce, že obvínený mel u soudu svých penez 2000 Kc, které
na krytí schodku stacily, že dle lékarského posudku trpí silným
stupnem neurasthenie a zkornatením tepeln a stenocardici a to
již po dlouhá léta, že jeho vule jest chabá, že všechno opome
nutí jeho vzniklo z jeho chorobného stavu a ž'e toto opomenulÍ
nel'ze mu pricítati. Státní zastupitelství prohlásilo proto vrch
nímu státnímu zastupitelství úmysl svuj trestní rízení zastaviti
a vrchní státní zastupitelství postup tento schválilo a navrhlo od
stoupení sp,i,su trestních presidíu krajského soudu v Tábore, ku
potrestání obvineného p,ro neporádnost. To se také stalo.


