
V PRAZE. I I. cervna 1925.

PfítomnosL
Život a instituce

Reforma porot.
1.

:n trestního rízení jest zjistiti, byl-h spáchán
cin a kdo je pachatelem. Podkladem pro toto

í jsou dltkazní prostredky: svedci, znaki, li\Stiny,
je, otisky prstu, skvrny krevní, šlépeje v pude,
na šatu ohvineného nebo v hrsti zavraždeného
ecí soudcovou je, oceniti váhu techto prthodu a

ti, usvedcují-li obvineného tak, že nemt'He b)rti
osti o jeho pachatelství. Správný je jen ten
, který opren je o dobrý výklad zákona a bez

ocenení dllkazt'L Cím lepší prLlprava soudcova
to úkolu, tím vetší záruka spraved1'ivého roz-

snade predpoklad, že nejpovolanejší k tomu
je odborn)' soudce, který pro SVLljúrad je uni

a praksí vychován. Nac jsou tedy poroty?
bych se jich, kdybych se presvedcil, že nejsou

j úkol, a pranic by mi neimponovalo, že jsou po
y za instituci demokratickou. Jde tudíž o to,i si, poskytují-li výhody proti! soudum rádným.
právníci jsme už odvyldi domýšlivosti, že jen my

mltŽeme rozumeti. Ale co správnost jejich
á? Zemrellý president nejvyššího soudu víden
1;>r.Steinbach vtipne vec vystihl, když mladší
ík vypracoval rozsudek, v nemž byla veta:

právní názor odvolacího soudu je rozhodne
~)'«. Na to Steinbach: »Jak to mLlžete tvrdit,
kolego? My jsme jen proto neomylní, že nad
aení už vyšší instance.« Ale horší je, že odborní
vé casto zákon ú mys I n e nesprávne vykládali.

nme záhrebského procesu. A což vojenské sou-
války? Stydet se mus' me za to, jak i civiEsté,
utí do auditorské uniformy, umele konstruovali
velezrady (Matejovský a spol.; Dr. Kramár

), urážky velicenstva (prípad klatovský), pobu
atd. At se poroty dopustily sebe více prehmatu,
vždy svou vinou a pravidelne jen ve p r o-

h obžalovaného, - tolik krivd prece nenapá
jako panstvo v auditorském.munduru.
nejde jen o abstraktní výklad zákona, nýbrž

aplikaci'na konkretní prípad. Mysleme na po
ilí pri násilné:n srnillstvu. Anatom Hirtl kdysi
rekl: »Virgo mansit quia nemo voluit«. Kdy-

ci udávali všechno, o cem se po nejakém po
vedí, to by bylo trestú pro znásilnení!
, že po srozumitelném výkladu predsedove

normálního rozumu dovede zákon dobre po
pokud se v Ý k I a d u zákona týce, je muj ná-

dovedesi jej vyložiti po li:dsku, jeho úsudec
í zatemnena prejudikáty; nemaje se ceho obá
ropujcí se tak lehce k vedomému zkrucování

proti ohžalovanému.
í o oceiíování pruvodll. Aby soudce správne
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je ~ohl hodnotiti, je potrebí, aby byl vzdelán psycho
log:cky, aby byl prost všeho vlivu vnejšího a nemeL
k obvinenému jiného vztahu, nežli, který mu ukládá po
vinnost, jeho prípad správne rozsouditi. Pokud se psy
chologické prípravy týká, nemáme jí pohrích 1Y,
právníci z university, o nic více nežli kupec vedIe nebo
naprotiJ v dome. Na:nítne se: a co dlouholetá zkuše
nost? Jení jiste bez významu, ale je otázka, jak PL1
sobí. U mnoh)'ch soudcu vyvinula se proste ve schop~
nost, obratne seskupovati dLlvody pro odsuzování šma
hem.1)

Nekonecná rada krivých rozsudku odsuzujkích 
je o tom veliká Iliteratura - dokazuje, jak nespol,ehlivé
bývají pruvody a jak težk~ bývá jejich správné hodno
cení. Oc hure pro spravedlnost, není-li co nejvíce splne
na podmínka objektivnostil soudcovy. Tak zvaná neod
vislost soudcovská není - až snad na Anglii - nežli
fikcí.2)

. Vady trestní justice, vykonávané odbornými soudci,
JSou:

možnost vlády pusobiti! na soudce at prím03) ci ne
prí'mo;

v mnohých prípadech šablon-ovité uvažování prúvodll
a sklon k odsuzování.

Aby tyto vady byly odstraneny, zavedeny poroty
pro trestné ciny nejtežší a politické. Nikdo ne."11elpro
ne býb odsouzen, koho neuznalI() vinným dvanáct spo
luobcanu, u nichž se predpokládalo, že jsou nedostupni
vlivúm vládním a svým zdrav)"m rozumem mohou po
souditi, stací-Ii výsledky prllvodního rízení k usved
cení obžalovaného. Po;nerne vysoký census zabezpe
coval, že jen lidé zámožnejší, tudíž lépe vzdelaní, mohli
býti porotci. Bylo to nutné, uvážíme-lli, jak špatne bylo
ješte v letech sed:ndesátých postaráno o školství.

Pomery v Rakousku a v ceských zemích zvlášte
zdravému vývoj:, porot jako ryze soudní instituce arci
nebyly príznivy. Porotci reagovali nevážností k záko
nllm na nevážnost, jakou k nim projevovaly rakouskt
vlády persekucními žalobarrlÍ!. Místo nátlaku vlády
podléhali nátlaku pl'ynoucímu z obecného presvedcení
o její nespravedlivosti a v prípadech nepolitick)rch, ale
sensacních, nálade vyvolané novinárskými clánky. Ne
bylo prostredí, ve kterém by se byl mohl. vyvinouti po
mer duvery mezi predsedou lícení a porotci, predseda
byl rakouský (casto i, nemecký) byrokrat, kterému ne
bylo co verit. Lec i zákony sa;ny mnoho zavinily:

1) Nerad bych krivdil soudcum, ale vzpomínám tech dob, kdy
jsem byl právním praktikantem a Jako zapi,ovatd prítomen
poradám. Sla z toho hruza, jak nekterí predsedové usilovali
o odsouzení, jen aby na ne nepadlo podezrení z mírnosti a z ILC

dostatecného porozumení pro ochranu státu a autoritu státního
zástupce. Byly to casy - a ty se snadno mohou u nás vrátiti 
kdy prísnost zabezpecovala rychlou kariéru. Býti obžalován pro
urážku císarov:u, bylo totéž jako býti už odsouzen.

2) V Americe lze o skutecné neodvislosti mluviti jen u soudcu
federálních, kdežto soudcové státní, t. j. ti, kterí jsou vol e n i
na nekolik málo let v jednotlivých státech Dnie, podléhají vli
vum volicstva.

3) V procesu s Omladinou president vrchního soudu Rumler
došel k presidentovi zemského trestního soudu, aby mu oznámil,
že císar je rozhorcen zpusobem, jakým lícení se provádí. Ná
sledek se ovšem ihned dostavil.
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trestní zákon byl príliš tvrdý a trestní rád svými pred
pisy 'o tom, jak formulovati otázky, zmatek jen zvy
šovaL Nebyl jsem prece poslední v Izraeli a pres to,
když jsem dostal nekdy dlouhou l~stinu všelijakých otá
zek h!l'avních, eventuálních a dodatecných (zejména ph
nemístné sebeobrane a prekrocení jejím pri tak zvan~
vzdálené spoluúcasti na vražde a pod.), musil jsem si
otázky prekládat z reci právnické do strízlivé reci ne
právnické. Což pak teprve porotci,!

Také my obhájci zaviniE jsme mnoho, lze-li mluviti
o vine tam, kde se soudilo podle starých, brutálních
zákonu. Pekne se sice vyslovují paremie: »Lex dura
sed lex est«, nebo »fiat iustitia et pereat mundus«, ale
dnes jsme dále. Zákon musí vyhovovat právnímu pre
svedcení, jinak se težko vynucuje poslušnost.4)

Namlouval: jsme toho porotcum o jejich suverenite
tolik, že se u nich ujalo presvedcení, že mohou rozsu
zovat, jak se jim zlíbí. V tom smeru jsme si príliš
osvojili názory francouzské a uchýlili, se od spolehli
vých tradic anglických.

II.
Nyní neco O Anglii. Mají tam po dvojích porotách

v rízení trestním i civilním. V trestní;n t. zv. velkou
a malou porotu. Prvá rozhoduje jen o tom, je-li po
dle prthodLl sebraných policií dodatecne dLlvodu pro
žalobu. Tajemník soudu nebo nižší soudce (t. zv. ma
gistrate) strucne porotcum rekne oc jde, a ti pak ješte
strucneji odpovedí »dúvodná žalO'ba« 'nebo (nekdy)
»nedúvodná žaloba«. (»Trne biU« nebo »no true bilI«.)
Za dopO'ledne se takto vyrídí treba dvacet prípadu.
O úcelnosti této instituce je v Anglii dosti SpOrL1.Za
války byla cinnost velkých porot suspendována a po
válce nebylo mnoho chuti obnoviti je. Malé poroty jsou
porotami, v našem smyslu.

V civilním rízení rozeznávají se »obycejné poroty«
(cO':nmon jury) a »zvláštní poroty« (specia~ jury).
Porotci, pro ony vybírají se ze stejných listin jako pr{)
trestní poroty, kdežtO' pro tyto z listin, do kterých se
zapisují jen obchodníci, bankéri" prumyslníci, inženýri
- zkrátka osoby zvlášte kvalifikované, kterým ovšem
platí se také vyšší náhrada za zmeškaný cas. Zvláštní
porota pribírá se tO'liko k návrhu stran a pro svou ná
kladnost prirozene jen v duležitejškh a spletitejších
prípadech.

Pomer mezi porotou a soudcem (predsedá soudce
j e d i n ý) je arci, sui generis. Soudce nepokládá po
rotce za zbytecnou prítež, naopak, presunuje na ne
úplne bríme zjištování skutecností. Položí jim treba
dvacet krátkých otázek, a vyskytne-li se pak ješte sebe
menší pochybnost, klade jim otázky další. Velmi zrídka
se stává, a to jen ve sporech civilních, že rekne: »tuto
vec vez:nu si na vlastní odpovednost« - jde tu jiste
už jen o nepatrnou podrobnost.

S druhé strany ovšem je autor:.ta soudcova ohrom
ná. Prede..:n dlužno míti, na mysli, že soudce pokládá
za svou prední povinnost chrániti svobodu obžalova
ného. Zásada »The judge is the counsel of the priso
ner« - soudce je obhajeem obžatlovaného, není pouhou
frází. Nemá sice uniknouti vinník trestu, ale tím

4) Stýkám se s mnohými Americany, a ti mi jednomyslne
potvrzují, Ž!epožívání lihovin je v Americe ve skutecnosti bez
trestné - je totiž trestních oznámení tolik, že by se soudcové,
kdyby je chteli využitkovati, nedostali k jiné prácI. - U nás
zákon zrušující t. zv. druhé svátky velikonocní, svatodušní a
vánecní zllstal neúcinný.

méne smí býti odsouzen nevinný. Všechno, co sloužiti
múže objasnení prípadu, múže a má býti predneseno.
Ani' strany, ani jejich zástupci, ani svedci, ani znalci
nemohou se dopustiti urážky na cti. Ve známé:n prí
padu Robinsonove (šilo o 150.000 :t zaplacen)'ch in
dickým maharadžou, pristiženým pri cizoložství) jeden
svedek obával se cosi, ríci, aby nebyl žalován pro
urážku, nacež lord Darling výslovne mu pripomenul:
»Zde mužete ríci bez obavy všechno.« V témže prípade
pí. Robinsonová nazvala jednoho svedka darebákem a
když svedek ten podroben byl krí žovému výslechu
její:n zástupcem (synem býv. lorda kanclére Halsbu
ryho), zaca% výslech takto:

»Pí. Robinsonová nazvala vás darebákem. Uzná
váte, že je to prípadná karakteristika?«

Když jsem asi pred 20 lety v procesu· pro Haždu,
spáchanou na polic. komi.sarství smíchovském, pocal
znalce psychiatry, popírajkí paranoiu, vyslýchati
o vzniku a podstate této choroby, predseda prerušoval
mne neustále a odmítal otázky naivním povídáním, že
páni, znatlci nejsou povinni skládat prede mnou rigoro
sum a že jeji,ch kvalifikace je prokázána jejich doktor
ský;n titulem a tím, že jsou soudními znalci. Prípad
v Anglii nemožný! Tam znalec musí pekne odpovídat,
kolikaletou praksi m~l, kolik prípadu posoudil, nebyl-Ii
mu už prokázán omyl, jak vysvetlí rozpor mezi svS'm
Ji1ázorem a ucením hlásaným tím ci, oní:n ucencem,
vyšetrovatll-li ten ci onen reflex atd. V prípadu Hla
sivcove by býval výslech znalcLl podle mých zkuše
ností z Anglie zabral pri nejmenším 8-10 hodin a
resumé soudcovo jen o jejich posudku hodinu až dve.

Podle predpisú našeho trestníhO' rádu predseda ne
smí (neb aspol1 nemá) vysloviti svého mínení' o váze
pruvodú, o vine ci nevine. Smí tak uciniti v Anglii,?
Ano a ne. Není-li pro nekteré obvinení duvodu, soudce
prí:no poukáže porotce, aby na otázku odpovedeli zá
porne a porot>ci ve své odpovedi, pravidelne ríkají:
»podle návodu jeho lordstva nevinen.« V prípadech
pochybných soudce vyl~l'ádá podrobne všechno, co uve
deno pro i pl'oti a o d važ u j e i prúvody, aniž ovšem
vyslovuje SVLljnázor o vi, ne. Kdežto u nás resumé
predsedovo (t. j. shrnutí pruvodních v)'sledku) nepo
dléhá žádné zákonné sankci, v Anglii neúplnost nebo
nesprávnost je duvodem k odvolání.

Rozsoudí-li porotci prípad zjevne proti váze Prll
vodu, soudce neváhá pokárati je. Príklad: pred málo
nedelemi porotci zprostili ženu obvinenou z bigamie,
Prípad byl jiste hoden slitování, ale soudce reldl p0
rotcum toto: »prohlási,li jste obžalovanou za nevinnou,
ac byla usvedcena. Kdybyste ji bývali uznali, vinnou,
nebýval bych ji potresta1.5) Pripomínám vám, abyste
podruhé, až zasednete na lavici porotcLl, meli na :nysli,
že jste svou prísahou vázáni, uciniti! výrok podle vS'
sledku prúvodního rízení.«

Jak soudce podrobne, lidsky a prece prísne porotce
poucuje, o tom tento príklad: V kvetnu t. r. rozsu
zován byl spor pro urážku na cti souvisící s konskýmI
dostihy (PurefO'y v. Associated Newspapers Ltd.).
Žalovaný pri,znal, že obvinení bylo neduvodné a obranu
provádel s jiného hlediska. Po porade pres hodinu
trvající porotci ohlásili, že se nemohou dohodnouti
(v Anglii výrok musí býti jednoh'loasný), Soudce Hor-

3) Soudce v Anglii má ve vetšine prípadu právo, nevynésti
rozsudku, nýbrž "zavázati obžalovaného, aby se dobre choval"
(to bind him over to be of good behaviour).
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ridge dal jim pak toto poucení: »Domnívá-li se ne
kter)' z vás nebo má-Ii pocit, že obvinení je prece po
nekud pravdivé, at si to vyžene z hlavy. Priznáno je,
že pravdivé není. Priznáno je dále, že žalobce si po
cínal naprosto poctive, a jestliže se dáte vésti pocitem,
ze obvinení je pr~ce pravdivé, porušujete svou prí
ahu, Má-li kdo z vás námitky proti dostihum nebo

neco takového, nealá práva, aby dal tím na sebe pu
sohiti. Prísahali jste, že naleznete právo mezi strana
mi, n;ltíte e tedy do poradní síne a uciníte tal<.« Po
rotci pak ucinili výrok ve prospech ža11'Obcuv.

\'elmi casto porotci pripojují ke svému výroku žá
dost Z:l milost (zejména jde-li O trest smrti) nebo
t. Z\', »rider« t. j. výklad svého vÝroku na pr. že pres
výrok jedné strane neprízni,v)' pokládají ji za bez
úhonnou.

Nesmírne prísné jsou tresty na každou zprávu nóvi
nárskotl uverejnenou pred skonceným trestním ríze
ním, která by ;l1ohla pusobiti na soudce. Príklad:

kvetnu lot1ského roku zavedeno bylo trestní rízení
jakýmsi Mahonem pro vraždu Miss KayO'vé. Caso

pis »Evening Standard« uverejnil clánek s nadpisem
Tragedie pí. P. Mahonové. Úplné vylícení románu je

jího manželství od osobního prítele.« Korunní advokát
podal žalobu a pri lícení dovozoval, že vylícení man
želskéhožilVotaobžalovaného miHe zaujmouti proti
obžalovanémua vážne ohroziti spravedlivé rozsouzení
jeho sporu. President soudu Boche odsoudil obžalo
anéhok pokute 1000 :E (160.000 Kc) a dodal, že trest
v)'šenbude ješte znacnými soudní:ni útratami. V dLl
odech pravi!: »Zdá se, že nekterí lidé se domnívají,

smejí konati soukromá šetrení, a že uverejnovati,
, ledky jejich je nejen dovoleno, ale že se dokonce
porucuje. Doufám, že j,e muj rozsudek poucí o ji

éma proto jsem uznal j.en na trest penez:,t)" kdyby se
vakprípad opakoval, nebudu už tak milosrdn)', n)'brž

oudím vinníka do vezení.6)

l\!uže-lisoudce zakrociti proti porotcum, kterí zjev
ne porušili svou prísahu, je nejisto. Soudce Jeffreys

17-století si právo to osoboval, ale zdá se, že odu
re[o. Dne má odvolací soud možnost. aby nejen

rušil, n)'brž prímo zmenil rozsudek, kter)' by by!Jproti
epochybn)'m v)'sledkum pruvodního rízení, arci uží-

vá svého práva jen v prípadech nejridších.
Podotklllbych ješte, že v Anglii strany nemají prá

a. odmítati porotce. Námitka proti nekterému musila
y h~·tiyelmi pádne OdLlvodnena.

III.
Jak upraviti zákon, aby poroty lépe dostávaly svému
llllcovské:nuúkolu?

Bylo navrhováno, aby bud' soudní dvur neb aspon
vedsedabyl prítomen porade porotcLI. Návrhu tohoto
lze do.ti ostre odmítnouti. Mejme na mysli, že hlav

úkolempororcu je zjistiti, spáchal-Ii obžalovan~r
jellluza vinu klad,eTi)',a že nejsou dl'lkazy vždycky
presvedcivé, jako na pr. v prípade vraha Daska

ova, \ minul)'ch staletích natahovali obžalovaného
kripec, aby z neho vynuti.Ji doznání, jež pokládali
nejhezpecnejší dukaz. Prubeh lícení má porotce

fe rcdciti o vine ci nevi'ne obžalovaného a pod\)e toho
ají uciniti svl'1j v)lrok. Kdyby predseda soudu byl

') Pri témže lícení odsouzeni byli vydavatelé casopisll »Mall
t(,f Cua,-dian« a »Daily Express« k trestllm po 300 ;;C

.000 Kc) a "Daily Chronic1e« k trestu 100 :E (r6.000 Kc).
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prí tO:TIen porade, výrok porotcu nebyl by výslednicí
dojmu, které na ne ucinilo pruvodní rízení, n),brž vý
sledkem dialektické .obratností predsedovy, kterému
porotcové sotva by dovedli celiti, a výrok jejich byl by
tudíž zpravidla výrokem nevyjadrujícím jeji1ch pre
svedcení. Osud obžalovaného závisel by pak vlastne
na správném úsudku jedinéhO' prece také omyl'11ého
cloveka. Nezapomínejme, že mají-lil své nedostatky lai
kové, má;ne je my právníci a zejména soudcové taky.

Dle mého názoru reforma musí provedena býb ji
ným zpusobem.

Predem je treba zabezpeciti co nejvÍ'Ce nezaujatost
porotcLl a to dvojím zpusobem:

jakmile trestní rízení bylo zavedeno, noviny nesmely
by nic uverejnovati, co by :nelo jakýkoli vztah k trest
ní ve,ci a mohlo ve ctenári, vzbuditi dojem o vine ci
nevine podezreléhO'. Ctenári (spolu s nO'vinami) vy
tvorují verejné mínení a zasednou pak na lavici po
rotní. Nejen konfiskací, ale hezpodmínecne subjektiv
ním stíháním pri zostrených trestech musí býti celeno
lacnostÍ! po sensaci.7) Je vecí soudního rízení vyšetriti,
hyl-li obvinený nebo zavraždený hodným ci nehodn)'m
žákem, otce;n, manželem, úredníkem atd. a je-li vLlbec
treba to zjištovati.

Objektivnost porotcu dlužno také zabezpeciti odstra- .
nením práva odmít:lcího.8) Dnes, sotva že vylo
sovúni byh porotci pro urcité období, zacne šetrení
o tom, s k)'m ten který porotce je znám, jakého je sm)'
š!ení politického, jakého vyznání a podle toho ~e za
mítá. Ale i j:-né je nebezpecí. Zasedat pri lícení, zna
mená ztrátu casu, a proto poroDci žádávají, aby byiJ1i
odmítnuti; nevyhoví-li se jim, zbude u leckterého za
trpklost proti žalobci nebo obhajci, která pri nej:nen
ším kalí úsudek. Má-li kdo duvod obávati, se strani
ckosti porotcovy, at postupuje dle predpis LI - treba
ponekud r.ozšíren)'ch - podle nichž možno odmítnouti
soudce.9)

Jsem také rozhodným stoupencem dvojích listin po
rotcu. Jde-li o prípady zvlášte obtížné, nevystacíme
s porotci "náhodne pro ta které období vylosovanými.
Casto bývají uvádeny jako príklad zlociny po.jvodu,
zejména podvodných úpadku. A právem! A1le nejsou
jediné. Arci bude s lidmi, kterí nerozu;nejí podstate
demokracie, težký boj o to, koho vybrat do techto
zvláštních listin. Nemuže prirozene rozhodovat jedine
c1aií.ová poplatnost, nýbrž i predbežné vzdelání a t.oto
hlavne bude padat na váhu. Také hude nutno UC1
niti opatrení, aby porotci z této skupiny nebyli zby
tecne pretežováni.

Velkou váhu kladu na osobnost predsedovu. Soudce,
který - triviálne receno - snaží se obžalovaného
skoupati, podlamuje svou autoritu. Malicherné obme
zování práva ,na otázky at svedkum nebo znalcl'ml, za
ují má porotce proti nemu a poskytuje zkr~cenélllu zá-

7) Nedávný verejný projev clena ministerstva spravedlnosti
o této veci -vyvolal na mé tvári velmi jedovatý a posupný
úsmev.

8) Pokládám prímo za hanbu. že podk zákona o kmetských
scudech strany maj í práva kmety si vol i t i. Není už tajem
stvím, že predsedové pri poradách o rozsudku casto velmi ostre
musí vystupovati proti kmetum, kterí se pokládají proste za
zástupce strany, kterou byli zvoleni, zapomínajíce na svou po
vinnost rozsuzovati podle zákona a dukazlt.

9) \" Americe trvá losování porotcu treba nekolik nedeJ.
Každý porotce musí uvésti, ví-li neco o prípadu z novin, mlu
vil-li o ncm, zná-li nckterou stranu - je veru záhadou, jak se
podarí v t. zv. sensacních prípadech porotu vllbee sestaviti .
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stupe:. možnost, aby v pl1'élidoyeru stále zdtlraúÍoval,
C'Oby bývalo ;nohlo b),ti zjišteno, kdyby mu otázky
byly bývaly pripušteny. Zkušený obhajce nebo ;2':llobce
ví, že kdo se moc ptá,:noc se dovídá - i odpovedí
velmi nepríjemné. Lec to není refor;nní n'ávrh.

~píraje se 00 anglické zrízení, priznal bych predse
dovI právo, aby - treba po porade s cleny senátu
- porotce prímo poukázal, že na urcité otázky o vine
mají odpovedeti záporne. Múže-li soudní dvúr ve pro
spech 'Úbžalovaného úcinnost v)'roku porotcího zasta
viti, nevidím príciny, proc se tohoto práva lekati.

Za nejdtlležitejší však pokládám jiný zptlsob kladení
otázek porotcúm. C'Úpak je platno všechno poucování
o význa:llu jednotlivých složek v definici' trestného
cinu a o významu otázek dodatkových a eventuálních,
když tomu konec ~OnCtl porotci Ileckdy prece ner'Úz
umejí. Vím, že už byb nejednou sami prekvapeni
když podle jejich odpovedí soud obžalovaného bud od~
soudil nebo zprostil. Otázky dosud jednotné dlužno
rozdeli-ti v otázek nekolik. Abych objasnil, jak si po
stup myslím, uvedu príklad vraždy Daskalovovy, kde
o pachatelství nebyl'O pochybnosti. Poll'Ožilbych 'Útázky
(v hrubých rysech) taktO':

Strelil obžalovaný na Daskalova?
Mela rána za následek smrt D.?

Mel obžalovaný úmysl D. usmrtiti?
At si myslí;n por'Útce ješte zaujatejší, nežli kterí po

prvé prípad rozsuzovali, nedovedu si predstaviti že
by na prvé dve otázky odpovedeijljizáporne. Patrne by
popreli otázku tretí, a pak bych jith byl položil tuto
otázku:

Mel obžalovaný úmysl D. treba jen lehce zraniti?
Kladná odpoved stacila by k 'Úds'Úuzení pro zlocin

zabití. Po záporné odpovedi i na tuto otázku položil
- bych ješte tuto:

Strelil obžalovaný na D. v úmyslu neprátelském?
Také kladná odpoved na tuto 'otázku musila by

vésti k odsouzení pro zabití.
Rozumí se, že nesvedomití porotci mohli by na

všechny otázky 'Odpovedeti záporne, ale nesvedomitúst
je mezi ni;ni prece jen zjevem výjimecným a jde tudíž
o to, zabrániti 'Úmylúm a stí žiti lehkovážné výroky.

K nedúvodnému zproštování navádí porotce zhusta
údúvodnená obava z príliš težkého trestu a dokonce
z trestu smrti. Jaká pomoc - musí tudíž povoliti zá
kún a umožniti jim, ;;by i na výmeru trestu meLi vliv
~ýr?ke;n, kter~ rámec sazbový pokládají za prime
reny. At se mkdo neklame - i, zkoušení s'Úudcové

z lidskos~i znási'lní leckdy skut~ovou povahu, aby mohli
vytknoutI trest rozumný. V tomto smeru dalo by se
humánímu nazírání porotcú vyjíti vstríc také predpi
sem, že mají právo odporuciti obžalovaného milosti
presidentove jak co do hlavního trestu tak i co do jehú
Dásledkú. Jen pomysle;l1e, jakým krutým zostrením
trestu je nejen pro 'Obžalovaného ale i, pro jeho rodinu
ods.ouzení verejného úredníka na pr. pro zproneveru.
Am nárok na pensi mu nezústane. Je lidské a úcty
hodné, že poratci nekonají svého úradu jako necite'Lné
stroje, n)'brž prihlížejí 11 k následkúm svého vÝroku.
Ovšem že by projev porotCtl nemol-tll presidenta vázati,
ale sama skutecnost, že 'Útázka 00 výši trestu a o nut
nosti jeho výkonu bude ješte jednou prozkoumána 
a to nejen s hlediska tvrdého zákona - usnadnila by
porotcttm jejich úkol.

IV.
V Anglii mají prísloví: »J e-li tvá vec spravedli,vá,

jdi pred zkoušeného soudce, je-li nespravedlivá, jdi
pred parotu.« Banky, pojištovny, železnicní a jiné
velké akciové spolecnosti, stežují si, že por-oty dávají
pravidelne za pravdu strane chudé proti nim. Men-
schhches, allzu Menschliches! .

Jiste mají i poroty své vady, ale ne vetší nežli sou
dy rádné. Mylných jejich výrokú není percentuálne
více nežli u soudcú zkoušen)'ch. At SÍ' odpúrci porot
zajdou k odvolacím lícením ve vec-ech prestupkových
a uvidí, kolik rozsudkú se za jedn'O jediné dopoledne
zrušuje! Poroty jsou v nevýhúde prot'Ú, že rozsuzují
jen težké zlociny a tu arci prehmat vzrušuje. Jejich
predností však je, že skoro ve všech prípadech je mo
tivem lidskost a milosrdenství, kdežto u SOUdcll zkúu
šených (Omladi.na, Zábreh, Kramár atd.) zbabelost
nebo zištnost. Vím ovšem, že i prí\hšné milosrdenství
škodí, ale mám-li voliti .:nezi nespravedlivým zprošte
ním a nespravedlivým odsouzením, nebudu na vahách
proc se r'Úzhodnouti. Refúrma por-ot je nutna zejmén~
aby zabráneno bylo výrokúm proto vadným, že po
rotci neporozu;neli otázkám. Formuloval bych SVtlj po
mer k porútám, jako Anglicané svtlj pomer k Anglii,:
»1 love Thee with all Thy faut]ts« - mám te rád i se
všemi tvými chybami.10)

Dr. Ladislav P. Procházlw:

Jak to zaríditi s telesnou výchovou?
Recký vzúr dobre vychovaného a dobre vyvi'Dutého

mladéhú muže potrebuje v duchu dnešní doby doplne
ní. Telesná výchova, smerující k tomuto cíli obsa
huj: dvojí: l?redn~ p~ci o vš.eobecný rozvoj, teÍa, jeho
vzrust a stej.r:on;erny rozvoJ kostry, svalstva, plic a
srdce; pak CVlcem, aby se dosáhl'Ú zrucnosti a výzbroje
telesné prúti útokúm zvencí. Bylo by omylem domní
vati se, že postací nucený telocvik ci hry a sport od
des~téhov r'Úku veku neb ješte pozdeji, aby se dosáhlo
plnd~'Ú tel~sného r'Úzvoje. Nejduležitejším vekem, kla
douclm zaklady pro telesný vývoj na celý živat je
doba od :narození do t. zv. puberty, tedy u hochu' do
1~., ?e~~~t ~si do 17., ro~u ~eku; a z tohoto veku nej·
dulezltejSl JSou prvm tn leta. Nedostatek kújení ne
n~hradí ,s:-.po celý život žádnými cvikYJ a špatná hy
gle~a vyzwy a celé telesné výchovy detské zanechá
take nesmazatelné stopy na stavbe celého tela která
P?~dejší t~lesnou výchovou sice dají se zlepšiti ~ zmír
mtt, ale mkdy ne zcela odstraniti. Pr'Úto nelze telesnou
výchovu odlucovati 'Údvšeobecné hygieny hygieny det-
ského veku i hygieny sociální. '

Šp~tvno,utel~~n~u výchovu dítete zavinují dva fakto
ry: tezke soclaln! pomery a nevedúmost. První prí-

10) Pan Karel Capek nedávno v Lid. Novinách Vielmi príkre
. ods?,udll poroty a ~rohlásil je .za instituci zavržitelnou, protože

v pnpadech obdobnych porotcI Jednou zprostili, jednou odsoudili,

N.erad vidí!? spisovatele jeho _významu na scestí. Zná jiste po
vldku »Cramquebl1le« od A. I' rance; zná patrne román RodllV
»Le .G!aive et.Je B~ndeau« - at si je precte ješte jednou. Ar
Sl precte v LlVlOVl (Kniha 40. kap. 8-16) spor synii Filipa
MakedonskéhOl Persea a Demetria. Mráz jej obejde jako mne
obchází, kdykoli si to místo procítám. Pujcím mu i' jiné knihy

ze .své knihovny, které jej presvedcí, jak ukvapene usuzuje.
Nase »osvobozenské zákony« a la tiskový na ochranu re

pub~i~ atd: jS0l;l zákony úpadkovými. Bylo' by škoda, kdyby
odpurcl obcanskych svobod mohli se dovolávat p. Capka na
obranu svých záludných zámyslu.



Plltomnost

a je samozreJma. V bíde a nedostatku nevyroste
Iiké,zdravé a si],né Wo. Prvním požadavkem dobré
e né v}ochovyje, že díte a mladý Clovek musí se do

vea vydatne najíst, míti dostatek vzduchu a slunce a
ostory ve svém byte, b}/h dobre oblecen a obut. N u

'ti do telesných cviku deti bez techto základních pod-
, k bylo by marným trápením: vždyf cvik telesný

o sobe nepridá ani kJostí, ani, svalu, ani vzrustu,
'brž podporuje jenom chuf k jídlu, zažívání a obeh

ní - vzrust, svaly a kosti dá jen vydatná potrava.
Ale není to s detskou výživou tak zlé, jak se myslí.
ite potrebuje pro zdravou a vydatnou výživu celkem
travin jednoduchých a ne drahých. K dobré výžive

itete je treba mnohem více rozumu než penez. Mléko,
ejce, chléb s kouskem omastku samy o sobe stací
v)·tecné výžive. Všimnete si dobre detí velkomest
ých, hlavne v chudších vrstvách: jsou skoro vesmes

ojeny,pri tom vypadají témer všecky znamenite i tam,
de bytové pomery jsou jen ponekud snesitelny a po
vr)' rodiClt trebas tesné a chudé, usporádány, najdete

ojencevzezrení kvetcucího, statnejší než u zámožných
tev. S odstavením prijde na díte kritický moment,

vou- a tríleté deti už vypadají bídne - ne proto,
by nemely co jíst, ale že jsou krmeny nevhodne, po-
vou príliš objemnou, težko stravitelnou.

evedomo t netýká se jen stravy. Detem doprává se
'''liš málo pohybu a príliš málo vzduchu. To není jen

velkomeste, ale i venkove. Na venkove je to ovšem
eko rozumnejší, protože dobrého vzduchu a slunce
lem všady dost: horší to má chudé díte z Prahy

tarého Mesta, které nemá ve svém okolí - a okolí
ud)'ch detí je velice úzké - kouska sadu. Težce také
i vetšina detí predsudkem, že je treba peclive od

ch odvrátiti všecky útoky povetrnosti. Naše deti jsou
vi\iš teple oblékány, od narození príliš bal'eny a šne
vány.Inaše školy jsou plny predsudku. Po stránce telesné
chovy je posazení dítete do školy v 6 letech veku,
esnán~do lavice a prinucení, aby sedelo nehnute

4 hodiny denne, težkým zásahem do jeho potreb
votních. Naše školy jsou kopií CÍ'nžák{L Mely by ve-
Vsb)'ti umísteny na perifer'i,i, každá v rozsáhlé za
de, staveny v pavillonovém systému - do šírky mí
do výšky - s hríšti a trávníky; trictvrti hodiny

ni, pak ctvrt hodiny her a cvicení na volném vzdu-
U za každého pocasí. Že by mely do školy daleko?
éž by mely! Pro vetšinu detí je cesta do školy jedi

priležito tí k pohybu na v,olném vzduchu, a ven
ké deti, které mají hodinu i více do školy, neone
ni z toho, ale vyvinou se v otužilé lidi.

Pokud se týce druhé cásti telesné výchovy - cviku
ných - tu nedovedE jsme za sedm let samostat
, rozrešiti otázku telesných cviHI mládeže ve vel
a všeobecn.ýchrysech, a jsme stále v prvních za-

'ch. Je to tÍ:11divnejší, že hned tak druhý národ
I tak výtecných predpokladu, takové tradice a
ového systému v telesné výchove, jako my Ceši

olstvu. Považuji systém telocviku sokolského
dicíchTyršových za naprosto dokona[,ý a schopný,
tvoril pevn)' základ telesné výchovy všeobecné,
nené: zvlášte od té doby, kdy padla samospasitel-

telocvicen,jde se s cvi,cením na vzduch a pojímá
cvicení i plování, jízda na koni, pochody, roz
porty, strelba a j. Nejlepším dukazem užití sou
okolské je faktum, že všecky ostatní korporace

'cné, utvorené jen z duvodl'l politických, prevzaly

341

docela neb kopírují systém te1'ocviku sokolského, a ne
pridaly nic nového, hlavne ale nic lepšího. U ;r.náváll~,
že i jiné telovýchovné a sportovní ,srganisace - skautI,
footbalisti, behouni, tennisáci, veslari atd. - mají vý
znam telovýchovný: ale jsou všecky príliš jednostran-
né a dají se do soustavy sokolské dobre priraditi. v

O pomeru sportu k telesné výchove bylo by dobre
ríci s·i,nekolik otevrených slov. Je mezi sporty mnoho
takov)Tch, které zamestnají celé telo, všecko ~valstvo
dosti soumerne:» šerm, boxing, lyžarení, tenl11s, foot
balI. Mnoho z nich má tu chybu, že dají se provozo
vati jenom v urcité krátké dobe rocní - ale telesná
výchova vyžaduje systematické práce ,celorocní, bez
dlouhých prestávek, za nichž získané telesné výhody se
rychle ztrácejí. Ale je mnoho sportl'l tak jednostran
ných, že pracují direktne proti, ideálu si()ume~néhq'.vý
cviku. Vzpomínám ku pr. bež.clI na krátkou 1 dlouhou
vzdálenosf vetšinou svým sportem zdeformovanych.

Kdyby bylo po mém, vzkrísil bych nejradeji starý
petiboj; jiný sport bych podporoval jen tenkrát~, je-li
všestranný a úcastní-li se jeho clenové systematIckého
telesného ~)'cviku všeobecného. Po stránce telesné vý
chovy lze na sport hledeti jenom jako na prostredek
k zvednutí zdraví a výv.oje telesného; ctižádost a závo
dení o prv·enství, rekordy, ceny, sláva neb docela peníze
musí zustati pouze pomllckou, aby mládež dala se
k telesným cvicením zlákati; nebof mezi závod11ím ko
l"em a sportsmanem musí prece býti jistý rozdíl -
tuším rozdíl obrazu božího.

V systému telocviku sokolského dají se docela dobre
umístiti všecky dobré a rozumné sporty, i, nekteré ne
rozumné; pri tom hluboké mravní základy a zásady
soustavy Tyršovy, její znamenitý vliv na ,charakter
a zakotvení v duši národa zarucují, že výstrelky jedno
~tranného závodního sportovnictví budou udrženy ve
slušných mezích. Za to však zdá se mi, že by byl,o
treba v duchu dnešní doby a hlavne v duchu nál'ady
naší mládeže upustiti ponekud od strohé spartánské
prísnosti sokolské a pripustiti boje o í'ekordy, tituly,
snad i odznaky. a ceny umelecké, a zmodernisovati
trošku rekrutýrku mladého clenstva. Dá se to doká
zati bez úhonv cti sokolské - vždyt Sokol není žádná
církev, a mus; se prizpusobiti myšlení a formám doby.

Kapitolou pro sebe byla by otázka telesné výchovy
žen. Kdykoliv se mluví iO telesné výchove, myslí se.
skoro výhradne na muže, s pozadím vojenským. Ne
.isem toho náhledu, že by ohledy vojenské mely býti je
diným cílem telesné výchovy: branná síla národa sama
sebou znamenite získá. postaví-li se telesná výchova na

. základ 00 nejširší. Pak však patrí do telesné v)/chovy
i ženy. Úcel je tu docela jiný, protože úkol ženy v ži
vote je jiný. A také methody musí býti jiné. protože
organismus ženy je jiný. Celá rada cviku náradový'ch
a mnoho sportu jsou ženám prímo škodlivy. Ba, po
treba telesného cvicení. potreba svalové práce pro udr
žení zdraví není u žen tak naléhavá, jako u mužu. Ale
nrece považuji telesnou výchovu dívek a žen pri pe
clive uvážených methndách za naprosto potrebnou jed
nak pro udržení jejich zdraví, jednak proto, že jen tak
nahlédnou užitecnost cviku telesného a poženou své
deti na hríšte a do telocvicen. A konecne bych vrele
doporu~oval telesnou výchovu ženi, z galantnosti: není
to hezké, když jsou ženy tak hroz'ne nešikovné, že ne
mohou ani naskociti do pomal'u ,Í'edoucí tramwaye,
prelézti plot, nebo i slézti trochu vyšší schod nebo po
dium, a nevydrží-li ani hodinu chl'lze. A v jednom
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meste v jedné republice vetšine žen tyhle veci pusobí
veliké a nehezké obtíže ....

Jedná se konecne o to, jak bychom to s telesnou vý
chov,ou meli udelat. Bežná cesta naše: clánky, reci, an
kety, meziminsterské porady, zákon - dá se tu sice
nastoupiti, a také už po ní hezkých pár let šlapeme. Ale
treba tu veliké opatrnosti a ji.stý modifikací. Ne snad
proto, že je tu spousta organisací, sdružení, spolku a
jednot, které všecky chtejí se svou troškou do mlýna,
a - ackoEv mají všecky stejný cíl, prece navzájem na
sebe socí a hledí si nohy podrážet. To by nevadilo 
v tom už umíme chodit. Ale je tu delikátní otázka,
má-li zákon zavésti p o v i n n o u telesnou výchovu.
Zdálo by se, že samozrejme ano: proc jinak by se
zákon vydával? Vždyt i bez zákona muže podle svého
rozhodnutí každ)' pestovati telesnou výchovu!

»Ale vec není tak jednoduchá, jak se zdá. Nutnou
soucástí a podmínkou úspechu telesné výchovy je osob
ní zájem, chut k ní, radost z ni, vášen pro ni. Jakmile
z této chuti, vášne, sportu udeláme povinnost, 'jakmile
hrozí proto, že se neúcastním telesné výchovy, trest
- tri ctvrtiny úspechu jsou ztraceny. Ješte by to šlo
ve školách. Ale v duležitém veku od 14-20 let by ;to
pusobilo odpudlive. Krome toho, prijmeme-li náhled,
že tele ná v~'chova nemúže se omezovati pouze na cvi
cení, nýbrž znamená i péci o celou hygienu výchovy,
a že telesné cviky, mají-li míti v~'sledkem zdravý vývoj
tela, predpokládají jistý standard of life, mohli bychom
uzáktOnením p o v i n n é telesné výchovy naraziti na
obory,posud vymezené osobní svobode, a na težké kriv
dy, kdybychom nutíli k telesnÝm cvikúm detí a mladé
lidi, kterí prijdou z cvicení domu s vlcím hladem ale
najdou prázdnou plotnu a špižírnu. . . '

Bude težko, udržeti tento zákon v bežné právnické
forme, a dostati dO' neho nutnou »trest'l1í sankci«. A
jsou konecne i cesty postranní, jimiž se dá dojíti dle:
úcinná a zarucená podpora státní, patronance státu,
požadování vysvedcení o absolvované telesné výchO've
ph p~ijímání do úradu a služeb, úlevy pri službe vo
Jenske pro muže dokonale vyvinuté a vycvicené atd.

Politika

Strana nestranných.
III.

Tak jsem odbyl nestrannou polointeligenci 3. nyní
nutno pojednat o opravdové inteligenci. Nejdríve o zá
sadove nestranné. To je hrstka tech, kterí zhnuseni ode
šli do ústraní a politice se vyhýbají. Více je jich mezi
vedci, a umelci. Nestrannost techto »zavržení hodn~'ch
a príživníkll« charakterisoval v Lid. J o v i n á c h
Arne Novák jako eklekticistickou. Je to chybou jejich?
Za dnešnkh pomerl't jiste nikoli; snad se zorgani'Sují,
až vznikne strana, jež by rozumela jim a oni jí.

Kdo má SVLljvlastní životní názor, je charakterem,
osobností, individualitou. Vedomí individuá!J.nosti ne
dovoluje inteligentu podrídit se jakémukoliv diktátu.
To je ten »anarchisticko-individualistický rys inteligen
ce«. Pro ten se vzdelanci rozcházejí s levicí i pravicí.
Levice nenávidí inteligenta proto, že tento ne;nuže
uznat princip massy, nechce se vradit jako davová a
stádná jednotka. Prispívá instinktivní odpor z dema-
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gogisovaného delnictva, že každý, kdo chodí lépe oble
cen, je buržoust, ac je to, zvlášte dnes, jen skrývaná
bída. Na druhé strane na pravi,ci prumerný buržoa
závidí inteli'genci ono »p!I'l1s«a 'chte nechte cítí její pre
vahu nad sebou, a nejvíce ho mrzí, že si ji nemuže
koupit, i když jinak ji platí jakO' svou sílu. Tak se mno~
ho kapitalistu dívá na »svou« inteligenci v závodech
- inženýry, úredníky - docela stejne jako na delníky.
Je ostatne dobre známý odpor obchodních, prLllTIyslo
v)-ch a penežních kruhu k inteligenci, a ovšem obrácene
také. A prece, kolik jen je inteligence organisováno
u národních demokratu jen proto, že mají spolecnou
základnu v uznávání individualis:TIu! Tak se také ná
rodní demokra,cie rozdeluje na dve krídla: kapitál a in
teligenci. Byl to nedávný sjezd brnenský, který nás
o tom poucil: zvítezil kapitál - ale jiste jen docasne.
Ješte jinak možno tuto vec rki,: Obe strany uznávají
právo na »odmenu« za práci. Levice prirozene - pro
tože je v ni vetšina delníku - l>0važuje za práci hlav
ne práci manuelní. Pravice získává v prvé rade inteli
genCÍ', jejíž cinnost má ráz podnikání (advokáti, lékari).
Ale uprostred zustala vetšina inteligence (ucittlstvo,
úrednictvo, profesorstvO'), jejíž práci nechce rozumet
ani levice, ani pravice. Tedy vzdelanci už z techto dLl
vodu vyrazují se z obou táboru.

Inteligence svými, názory a zásadami o politice tvorí
jakousi »neuvedomelou« stranu. Má celkem spolecný
názor na nedostatky dnešníhO' zpusobu vlády, na prí
cinu jejich i na odstranení a náhradu. Proste pronikají
tu nové názory na de:nokracii. ZdLlraznuje se odbor
nost, zkušenost, a zdúraznuje se to zejména pri re
strikci. Tato mela pllvodne cíl dobrý - šetrení a ozdra
vení státní správy. Ale faktem je, že pri ní rozhodují
cím faktorem se sta'la stranická legitimace. Je to zne
užívání moci, a proti tomu se všichni staví s požadav
kem, aby rozhodujícím faktorem byla - po právu a:

spravedlnosti - odbornost, oprávnenost, kvalifikace.
Podobne je tO:l1U tak v názorech na vol e b n í r e
for m u. Prícinou a úcelem jejím není už zachránit
delnost parlamentu - tedy koalici, nýbrž moc stran
politických. Vždyt malé ceské strany by se ji'Ste ke
koali'ci pridaly - už proto, že jsou malé. A Nemce a
ostatní oposicníky nikdo sjeclnocovat nerrmsí.

Vidíme tedy celkem, že na jedné strane stojí Ibžide
:TIokraCÍoea na druhé snaha a potreba korrigovat, ba
porazit tuto a upevnit a nastO'lit pravou demokracii.
Jdeme-li veci na kloub, musíme ríci, že lidu byla sice
dána dobrá - snad až príliš ideální - demokracie a
že práve proto bylo lidu zneužito, že byl pouze zdema
gogisován a nikoli zdemokratisován! Prvním požadav
kem pro každého demokrata jest: objektivní znalost
základll obcanské nauky, základll demokracie. republi
kánství, aby na nich mohl opravdu svobodne budovat
svoje politické presvedcení. Jest treba v tomto s:neru
ješte dukladné výchovy a to musí být základním kame
nem nové strany, nebot ostatní dosud vy'chovávají jen
k stranictví, k záští, souperení, nenávisti - a tyto
>;ideje« prece nejsou >.státotvorné«! Je nutno hledat
most, který by spojoval soupere, aby se mohlo pracovat
vubec nejak, a v.Í'c,pracovat úcelne, systematicky, spra
vedlive pro všecky. A to zatím dnes delá - 5 lidí! -'
nadlidskou, úctyhodnou námahou, a jen na základe
kompromisu, nejvyšší nutnosti a po;noci z nouze. Jen
techto pet Il1idíje ze všech straníkú opravdovými re
publikány? To by bylo trochu málo! Idea státi.!, vlády
je: vládnout všem spravedlive ---:-a ta není ideou do-
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tran)'. Faktem prece jest, že žádná ze stran
takové vetšiny nikdy, aby byl jen stát so

I kapitalistický atd. Ostatne vláda takto jed
je nemožná, nespravedlivá, nelidská, protože
tura, a zásadou dobré vlády jest: respekto

šinu! Úkolem vlády je spravedlnost, objektiv
uže b)t straník objektivním? Vidí:ne, že je
pet. ale pak zase nejsou dobrými straníky!
dvojí morálka: morálka stranická, dle které

vé »Petky« nemorální, protože slevují ze své
ého programu, a morálka státní: dO'bro
u, státu! !<terá je pravou? Která špatnou,

hodnou? Vidíme, že ta, která je v menšine!
veliké :nenšine! Ci není víc tech, kterí tuto

tátní vyznávají? Beda pro stát, neníJ]li jich
ho plyne další fakt: vetšinová zásada je špat
y lžidemokracie, nebot tato vetšina je zdema
a - a menšina tedy má pravdu; a má-li být
rok. musí se stavet na pravde, kterou ostat
z~~m().širší verejnost, vetšina tedy, nemívá.
Cli musí rozhodovat vetšina nejen kvantitou,

Htou! A to je jediné možno výchovou je
taková demokracie má dobrý základ, má-li

O jedince. obcana, volice. Kdo dnes je tako
dím. že jich není mnoho, nebot by nemenili

charakter SVtlj jako kabáty. A kolik je te.ch,
bran~' kabát »nepadne«? Vetšina - jiste

Jaký materiál, taková i stavba! Jaké volic
vý parla:nent. Rozdeluje se podle stran, ale
i jej jednou jinak: jsou tu karieristi dema-

hameleoni. panovacní, otroctí, ml~vkové,
nerozumí. kterí jen sedí a hlasují, a to

musí: podle diktátu klubu. Jak jsou zbytecní!
bychom mohli zmerit jedine tí;-n, že bychom

kolik vážili pri vstupu do snemovny s jejich
u! t\ je-'Ii ta:n i takový poslanec, který se

podsky porve, pak si clovek muže myslet, že
v"ecky rváce v republice. Opravdu, je do
dlem ten parlament dnešní spolecnosti, hlav
I vadami. Toto smýšlení jest všeobecné a ob

o éna v lidovém humoru. A prece úkol par~Q-
tak vážn)': dávat zákony. Muže je dávat ten,

nejzákladnejší pravidla právní? Co by se
y nehyl zvolen ani jediný právník? Všimne

~terí poslanci neco delají, na pr. referáty.
Jich. () ktedch jsme vLlbec ješte neslyšeli?
neco udela'lli?Odpovedí úhrnnou je, že do

patrí lidé. kterí necemu (aspon) rozumejí,
ícL predevší:n právnki. A ani to na po

cí, musí to býti clovek s všestranným vzde
vým rozhledem. Ale co dnes rozhoduje pri
lan.ctI? Cinnost ve strane, agitátorství,
kntenon! Takto kritisuje dnes každý 
a je to tak pravda. Celkem je tedy kvali
politického života nedobrá. Lid zdemago
pci ne zcela schopní. A prece nemO'žno
je na nápravu, a nejen nadeje, nelze se

Y kdo se má spojit? Ti, kterí mají právo
kterí ne:nají hríchu stranictví, sobectví,
re a správne kritisují, což ovšem na ty,
,»nepi,atí«. A protože jedinou cestou
ana s tímto novým programem. Na ja
dech,na jakých zásadách, s jakými úko-

ji? J. B.
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Vysoká politika.
Casto se píše o souvislosti politiky zahranicní a po

litiky vnitrní. Zájem o vnitrní a zahranicní politiku
souvisí s ,tím, do jaké míry má národ možnost upravo
vati, své vnitrní veci. Pred válkou i vnitrní naše pO'li
tika nebyla úcinnau, nebyli jsme v ní sami, nemeli jsme
ji v rukou a prato více pozornosti poutala pa1~tika za
hranicní. Ne snad, že tento zájem by býval hluboký.
Politika zahranicní, tO' byl pro .:naléha cloveka útek
z vnitrní palitiky, útek do sveta, kde mohl popráti vol
nosti své fantasi,i, a tak politika, která delala se v ho
spodách, týkala se h'lavne politiky zahranicní, posuzo
vala se, co udelá Ruska pro nás, jak se spojíme s bra
try .Slovany a konecne prišla rec na Turka a ten se
obycejne vyhánel z EvrO'py. Tento zájem o zahranicní
politiku nebyl tedy intensivní a hluboký. Ceský clo
vek rád palitisoval a v zahranicní politice tehdy mel
hodne vdlnosti pro toto své politisování. A v tomto
smyslu nemáme u nás tradice pro zahranicní politiku,
pokud by se mohla opírati, o širší porozumení a spolu
práci v ši'rokých kruzích. Vždyt i v nekteré té kon
cepci zahranicní politiky, se kterou vystupuje nekterá
strana politická, je znáti ta idylická stará doba, kdy se
delaly všechny možné kombinace u jednohO' stolu v za
hradní restauraci. Takové krásné predstavy, že ceské
legie se ne:nely vrátiti do vlasti, ale že mel'y táhnout na
holševiky a povesit naše prapory v Petrohrade a M osk
ve, jsou ješte zbytkem z techto idyhckých dob.

A neco podobnéhO' mužeme pozorovati v novinách
CI. politice našich Jemct!. Cím je 'pro ne bezv)'slednejší
pohled do vnitrní politiky, tím více všímají si zahra
nicní politiky. Je to vysvetlitelno tím, že je zde velká
souvis1'ost s nemeckO'u ríší, která hodne dnes je nucena
zachral'íovati v zahranicní politice. A tak naše nemecké
:ISty jsou plny úvah o zahranicní situaci·, posuzuje se,
co udelá Anglie. co udelá Francie, co udelá Rusko a
dovozuje se, že Ceskoslovensko by udelalo nejlépe, kdy
by se do všech te'ch sporu nemíchalo. Kdybychom
všechny tytO' clánky O' zahranicní politice - zej:néna
pak ve venkovských nemeckých ~'istech - prepsali do
i:eci, prosté, poznali bychom, že se nijak neliší od roz
hovoru v hostincích, kde se sousecLé sejdou a vyprávejí
si podobne jako pred lety naši lidé ve svých hospud
kách si kreslili, co udefá bratr Rus, CO'udelá Prus, Ba
vor atd .... Nedávno »Sudetendeutsche Tageszeitung«
prinesla clánek, který vypocítává všechny možnosti,
s kterými, máme pocítati v zahranicní politice a sesta
vila schema:

Frankrei'ch contra Deutschland,
England contra Frankreich,
Amerika contra Engl1and.

Je videt, že se zde pripouští hodne možností. A je
také videt, že celé to sledování zahranicní politiky od
našich Nemcu jest jakousi hrou v šachy, ke které sahá
hrác, když je unaven pO' denní práci. Je to milý útek
z denní práce, a proto si muže:ne vysvetliti, proc ne
mecké strany aktivistické útocí na Lodgmana: ne pro
to, že by jeho politika byla nesprávná, ale proto, že je
svudná; Lodgman má neomezenou svobodu, aby sta
vel vzdušné zámky. Pravda, skutecnosti' jsou jiné, ale
Lodgman práve z nich utíká a rovnež tak posluchac,
kterému pobyt v nemecké zdejší politice není práve prí
jemný. Skutecnost charakterisoval Hilgenreiner, když
pripomne~1 Marxova slova, že Ne:nci v ríši mají své
starosti a že zdejší Nemcil mají také své starosti. To
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jest mluva velmi jasná, ale proto ješte pro Nemce ne
ztrácí puvab Lodgman, který dovede kresliti tak krás
né fata morgany.

Tedy ten zájem o zahranicní politiku, o zahranicní
situaci u naškh Nemcll není projevem skutecného pre
svedcení, že zmena konstelace zahranicní, presuny
evropských sil prinesou zlepšení situace našich Ne:nCll,
n)/brž jest to podvedomý útek do politických oblastí.
kde si každý 1TI1lžekresliti konstelaci jakou chce, kde si
muže dovozovati závery, jaké chce. Je to také jeden
ze zjevll. který ukazuje, že Nemci naši, jsou znechuceni
svojí vnitrozemskou politikou. Od rozbití parlament
ního svazu se deje V)/voj v nemeckém tábore ve zna
mení rozld1adu. Rozbilo se sourucenství bojovné a ani,
pracovní sourucenství »Arbeitsgemeinschaft« nesplnilo
nadeje, že bude znamenati· pocátek krystaJisace v ne
:neckém tábore. Nedovedlo zaujmouti jasné stanovisko
k negativismu; poslední události, kdy pracovní souru
cenství nedovedlo zaujmouti stanovisko k sociálnímu
pojištení, kdy pro tuto otázku došlo v nem k velkému
napetí a domácí vojne, ukazuje, že nemá jednotících
myšlenek nejen poJitick)'ch, ale také sociálních a ho
spodársk)1ch, tím méne pak kulLturních. Tábor nemecký
je rozbit. straníci jsou znechuceni, stranickým boje;n:
hesla o jednotné bojovné fronte, o jednotné kandidátce
se vyslovují, aniž by kdo byl vážne presvedcen, že mo
hou vyjasniti pomery v nemeckém tábore. Proto ne
mecký clovek se dívá rád do zahranicní politiky, kde
si muže kresliti, prí jemné preludy. Naši Nemci, jejich
politikové rádi jezdí za hranice. Ale tyto v)-lety dosud
neprinesly praktick)/ch výsledkll. A také tento útek
Nemcll do zahranicní politiky jest dokladem, že vnitro
pO~iitickápolitika zdejších ne::neckých stran je neuspo
kojuje. Jest to zase jeden rys, který vydává špatné
svedectví nemecké politice RCS. K. J.

Osear A. H. Sehmit:::

Konservativní a radikální názor.
Bolševické vyhlášení »permanentní revo!uce« je názor, jímž se

ruská revoluce odlišuje od všech drívejších revolucí. Nestacilo,
že bylo odstraneno to, co existovalo a co bylo pokládáno za
špatné: nýbrž práve revolucní duševní a duchovní stav má zu
stati zachován jako vyšší lidské niveau. Proti cemu však lze dáie

revolucionovati, je tliže zlorády jednou již zmizely? e pouze
proti sklonu a pokusu obnoviti je, nýbrž proti sklonu k zmeš
fáclení.·k buržoasnímu cenení života vubec. To, co existuje, je
zváno špatným, nebOl to prekáží mladistvé dynamicnosti, nenicí-li
ji to vubec. Permanentní revoluce znamená tedy zajištení, že

konecne to, co je pohyblivé, mi'tže volne pi',sobiti, že už nikdy
existující rády nebudou moci sužovati mládí a ducha.

Tento názor je prirozene nejkrajnejším protikladem k názoru
konservativnímu, jehož snahou je práve udržeti to, co existuje.
Díky ruské di'tslednosti mužéme poprvé plne poznati základ re.
volucionárovy by to ti. Jeho popírání všeho existujícího, které na
strážce tohoto musí pusobiti jako smrtelná nenávist a casto jí také
skutecne jest, jeví se jako rub víry ve hnutí, jež nikdy nenechá
revolucionáre dojíti klidu, i když revoluce dosáhla svého cíle;
n"proti tomu reformátor po odstranení urcitých zlorádu, jež ho
na cas mohou vtlaciti po bok revolucionáruv, pocíná staveti a

vyjadruje tím svou bytost víc a lépe než popíráním. Pravý
revolucionár je duch, jenž vždy popírá.

Trvalá (permanentní) revoluce je tedy protiklad onoho sve.
tového názoru, který se snaží uvésti v soulad a rovnováhu oba

poly svetového dení, klid a pohyb, tradici a vývoj. Pred zraky
p<:rmanentní revoluce je jen jeden pól (to, co trvá, co je pevné)

absolutním zlem jako stredoveký dábel, kdežto druhý pól (p0
hyblivost) se predstavuje jakožto absolutní dobro. V této mo
hutné jednostrannosti spocívá to skutecne nové a nebývalé, co
prinesl bolševism a jeho nesmírný puvab pro vŠlechny jedno

stranné, absolutistické povahy, pokud mpatrí k opacnému pólu,
zejména na mládež, která ješte touží býti zcela pohybem, a na
široké massy, které existující pomery pocifují jako tlak a od
pohybu zcela jiste ocekávají osvobození od útisku, práve tak

jako ruský zlocinec, který se v trestanecké kolonii dopustí no

yého zlocinu, jenž mu vynese ješte horší trest, ale aspop1 ho
osvobodí z prítomné situace. Pred soudem udal mnohý jako
motiv svého cinu, že chtel i'en zmeniti svuj osud. Takový wu
falý cin je však proti smyslu sveta, nebof jestliže mužeme neco
vedeti z historické a osobní zkušenosti, jež prirozene chybí

mládeži a davu, tedy jest to to, že svet je vybudován na proti.
kladu pólu, ne na extrémním pólu, a i když si kresfanští otcové

nikdy nebyli zcela jasni o tom, proc bi',h ve svém svete pripouští

dábla, tedy jsou prece presvedceni, že to má dobré duvody. Kdo
tedy s tohoto stanoviska pripouští revoluci jakožto nevyhnutelný
protiklad stávajících rádi't, které príliš strnuly a potrebují opravy,
nemusí ješte býti revolucionárem, nýbrž muže státi nad nevyhnu
telným bojem dvou stran a dvou tendencí, a i když bere podíl na
soucasné revoluci ye jménu lepší budoucnosti, i pak j,e ješte stále

velmi vzdálen od bolševismu, od trvalé revoluce, která chce, aby
nic netrvalo, procež se na svém prvním stupni zvala nihilismem.

Rekli jsme práve, že ze zkušenosti mužeme porozumeti vec
nÉ:mu protikladu pólu, na jichž strídavém vlivu spocívá všechno
dení, procež ten, kdo vedomc chce ríditi vnejší deje - a tak
ciní v prvé rade státník - stále musí pocítati s obema póly,
s udržováním a obnovováním. Jestliže se však naopak jakožto
neúprosný absolutista opre pouze o jeden pól, o jedno hnutí,
pak po nejaké dobe násilne potlacené druhé hnutí propukne ve
ve stejne neplodné jednostrannosti, nebot plodné jest pouze to,
co spojuje protiklady. Že tuhý absolutismus, který potlacuje

pohyb, neomylne vede k revoluci, je všeobecne známo, nebot
jest to historií až príliš casto potvrzeno. Že však naopak
úplné rozpuštcní všeho trvalého v pohyb zpusobí chaos a z toho

vede cesta k obnovenému absolutismu nátlaku a moci, tato
zkušenost nestala se až dosud tak zjevnou z toho jediného
duvodu, že pred bolševismem nebylo dosud absolutní revoluce.

Také v drívejších revolucích s nutností po chaosu pricházelá
diktatura, ale ponevadž chaos nebyl absolutní, nebyla ani dikta
tura absolutní. Za Cromwella a Napoleona musil lidský živel

strpet mnohé omezení, ale ten, kdo do jisté míry mohl sou
hlasiti s linií diktátorovou, tomu byla vždy ješte zajištena rela
tivní šíre a: volnost života. V Rusku poprvé je individualismus

potlacován ne pouze vzhledem k majetku, nýbrž i na poli myš
lení a cítení, rodiny a duchovního života jakožto zlocinná bur

žoasnost. Aby se nevyvinulo již nic pevného, závazného, tra
dicního, byl vynalezen systém absolutistického nátlaku, jaký
dosud žádný caesar, žádný sultán nebo car by nebyli pokládali
za možný ve svých })vrchnostenských státech«, proti nimž re

voluce tak horlive bojuje. Lidskost sama o sobe je zahnána,
ponevadž vede ke sdružování v rodine a stavu, nad nimiž by se
mel stát zdvihati pouze jako ochranná kopule. Ted je stát vše,
ale nechrání nic, nýbrž jen ješte zakazuje, aby se nic ncstalo
individuálním zpusobem, ponevadž by to stále znovu musilo
vésti k prevaze urcitých individuí, jež by potlacovala jiná indi
vidua. Tu se radeji ze strachu pred takovým relativním ná
tlakem zavádí absolutní nátlak, jako mnohý clovek ze smrtelné
úzkosti se rozhodne k sebevražde.

Jak se to však má s oním opacným pólem, z .i ehož hledisb

mnozí konservativci se pokoušejí existující rády za každou cenu
zachrániti proti pohybu jen z toho duvodu, že existují a mají
proto jistou dustojnost? Tu lze hn\ed zjistiti, že v tomto smeru

ncmuže exi-stovati nic tak dusledného jako je bolševismus ve
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ll1lcru opacnem. Tu by hrozila zkamencní, a i když se mluví
O zkamenelých kanservativcích, prece ješte žádný kanserva-
'vee nepopíral tak zásadne pohyb jakO' balševismus papírá

trvalost. Konservatismus prata není radikální, absalutní pajem,
nýbrž relativní, a jednatliví kanservativci liší se od sebe, ba
i od liberálu a sacialistu jen stupnem své záliby v tam, cO' trvá
a jest. AI. k urcitému stupni jsou i nebalševictí sacialisté krajní
evice konservativní. Také ani chtejí necO' zachrániti, a prata ta,
eo reknu o konservativismu, nebude se týkati pauze tech, kterí
jsou v konservativních stranách, nýbrž všech, kdaž chtejí neco
l!aehovati v proudu pohybu, i když verí, že musí venovati své

rmpatie prechodné revaluci. Kanservatismus pecuje o veci ex i-
tující a má prato v pomeru k živatu zásadne pravdu, i když

jednotliví kanservativci mohou zacházeti nekdy s živatnastí
cla bez parazumení. Naproti tamu radikálové se pazdvihují

ve jménu živata, ale jsau pri stavbe achrameni zásadne prati
livatní theorií, která proto pritahuje všechny nenávistníky, jako
je treba thearie všeobecné rovnosti.

Konservativci nazývali svuj svetavý názar oprati radikáli'lm
ždy organickým. Pakud tenta názar skutecne zustává arga

nickým, abjímá a spajuje všechny protiklady a musí protO'
uspokojiti každéha, jehaž myšlení se neadpoutává od pavahy

vci. Organický konservatism nechce jednostranne setrvati u
vel existujících a lpeti na nichl k tamu by nebylo treba žádné

eolo~ie a žádnéhO' svetovéhO' názoru. Vše, CO' by se tu dala
ci, lze souhrnne ríci slavy drakavými ve ,Vagnerove trilogii:
Sedím a mám«. (Ich sitze und besitze.) Ta avšem je také
onservativní postaj, a mnahý kanservatismus není snad nic

'ioého, ale kanservativní svetavý názar ta není. Takavý mohl
vyvinouti teprve tehdy, když to, cO' existuje, byla papíráno

vmi, kterí zásadne hlásali pokrak, t. j. pahyb prati trvalasti.
To poCalo v 18. století; ve francauzské revoluci slavil »pokrok«

vní triumfy, a následek byl, že abhájci existujícíhO' rádu,
erí byli nejdríve paraženi, pochapili smysl tah a, že necO' exi
je a trvá, práve jakO' teprve churavec si uvedamí padstatu
aví. Sauhrn takových uvedomení tech, již byli vtlaceni do

brany, je kanservativní svetový názor, který na pacátku 19.
letí vystupuje ve všech zemích evropských, ale stal se opravdu

odným a užitecným pouze v Anglii, panevadž tam nalezl jako

o vykanavatele genia myšlenky i cinu, Benjamina Disrac
o, pozdejšíha lorda Beacansfie1da.
Pokrokavý konservativismus! Není to protimluv sám v sabc?
e, nebot obsah organickéhO' kanservativního svetavéha názoru

I pouze v setrvávání, nýbrž v hledání pladné ravnaváhy

i trvalostí a pakrokem. Predem je tu pohyb uznán nejen za
ávnený, nýbrž i za nutný pratipól existujícíhO', a prata mahli
e dríve priznati zbytky kanservatismu i stranám, stajícím na
, pokud uprostred pahybu ješte vubec neco chtejí za

vatí; na druhé strane mohli jsme nazvati kanservativní
jem relativním, který nikdy nemi'lže býti tak zabsolutnen
o pojem pokroku v bolševismu. TentO' ve skutecnosti nemá

Ý pratipól, leda snad absalutní zkamenení. Protipól kan
tivního svctavého názoru je svetavý názar radikální, nebal
skutecný radikalismus ad meštácké svabodamyslnosti až
'vislým sacialisttlm je relativní pojem, který predpokládá

co trvaléha.

ckoliv tedy konscrvativci naprasto nepopírají pakrok, nýbrž
Vjl jej pauze »organicky« privésti v saulad s jehO' pratipólem,
j. s tím, ca existuje, pri cemž je mažna býti ruznéhO' mí
I o tempu: ackaliv ani radikálavé nechtejí zniciti vše, co

• tuje, nýbrž pauze zmeniti, pri cemž lze ravnež hádati se
tupen, prece je zásadní razdíl mezi kanservativním a radi

m svetavým názarem. Radikální názar tatiž není arga
ký, Odvozuje sice své jména ad latinského slava radix =

o, ale myslí ta v negativním smyslu, t. j. chce zlarády
eniti od korene. Ovšem, balení hlavy lze nejlépe odstraniti,
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urízl1leme-li si hlavu, a padabne jedn"jí všichni ti, kdO' proste
chtejí odstraniti neco, co je v prítamném okamžiku churavé,
al už je to mešláctvo nebo manželství, organicky vzrostlá státní

forma nebO' zrízení jako humanistické gymnasium. Je ovšem
pravdepadabné, že v živate jsou situace, kdy jaka v medicine,
zachrání jen radikální aperativní zasáhnutí, ale ta je vetšinou
následkem taho, že bylo zanedbáno organické lécení.

Proto jsou revaluce pi'lvodne vždy zavinovány vyššími trí
dami, jestliže tyto se spakojují se »Sedím a mám«, místa aby
privtelily organickému kanservativismu pokrok. To ciní srozumi
telným vystaupení radikalismu, tak jako nejaký nemacný za

urcitých okolností sám dá prednost rychlé operaci pred arga
nickým lécením: ale duchavní smer radikalismu nestává se tím

a nic správnejším, t. j. organictejším. I když je možna, že
revalucionár je v nejakém okamžiku historicky nutný, národ
má právo chrániti se pred nici~lem, když jeho chvíle prešla a
on se nemuže promeniti, nebOl v zásade je v neprávu, i když
prakticky je nekdy treba bezpráví prati jinému, více náhodnému
než zásadnímu bezpráví. Histarická rale revolucianárava je sub
alterní a protO' »hrdinové revoluce« vypadaj í vždy druharadými
proti pasitivním hrdinum v historii.

Ackaliv radikální názor sám sebe paciluje jakožto živejší
aprati strnulému kanservativismu, panevadž! vypadá pahybliveji,

prece je v hlaubce rozumárský', neživatný, ba životu neprá
telský, což neprekáží, aby radikalismus svou hbitostí neohrozil
práve mládež, kterou osvobozuje od námahy vyravnávati se
s tím, co se stala už pred jejím vystoupením. Ti, kterí ta stvo
rili, byli práve tak živatní jako je dnešní 'nládež, jejímž úka
lem by bylo radostne prevzíti dedictví a množiti je, pri cemž by
ona dedictví právé neustrnula, nýbrž pokracovalo, aniž by se

pretrhla organická souvislost. Jedine to umažnuje vývaj, zlm
šenost, pomalé zrání. Otázka konservativismu nebo pokroku by
byla atázkou stárí. Otec by bránil synovi, aby jeho pohyb se
dostal nekam. kde není brehu, syn by bránil, aby dedictví se

nestala umrlým majetkem. V takov~m organickém sledu ge
nerací povstala vše, cO' nazýváme kulturou, co pozdvihuje lidský
živat nad zvíre ve smeru k tvorivosti. Maje až do urcitéhO'

stupne omluvu v tam, že dedictví ustrnulo a znehybnela v ru
kau atcu, chce nyní radikalismus všechna adkliditi a na zá
klade theorií vybudovati nový svet, ne arganicky zmenením
taho, Co tu již jest, nýbrž z abstraktního rozumu. Je-Ii však
již jednou opuštena arganická základna dení, tu rozkládá se
každé spolecenství hadnot a každý mozek pakouší se na vlastní
pest vymysliti, jak by ta vlastne »melo« býti, s tendencí, po
vznésti svuj rozumárský výplad na místa svetového zákona.
K tomu je treba prívrženci'l, a vetšinu jich najde prirozene
ten, kdo apeluje na to, co avšem je spolecné, totiž na živo
cišnou, hmotarskou stránku v nás. Z tohoto duvodu smýšlí

velký dav nutne komunisticky, i když v pomerne vzdelaných
národech strední a západní Evropy vetšina ze zkušenosti pri
PCJuští, ovšem s politováním, že tento ideál je v prítomném
okamžiku nesplnitelný, ponevadž lidstva k tomu »není ješte
zralé«. Tak zustávají lidé tohotO' druhu pri všem radikalismu
z opartunistických di'lvadú více nebo méne konservativními, ale
tleskají ucencum a básníkum, kterí aspon ve svých dílech
hlásaj í ideál, který oni sami nosí v srdci. To znamená: v Evro

pe, kde organický vývaj prece uskutecnil vyšší a nejvyšší
lidské typy, kde v poznání' i v praxi se casto podarilo heraické
premažení hmotného sveta a stala se skutecným ideálem: v této
Evrope chce se zlomiti organická vývojavá linie a pocíti od
pocátku tím, že se apeluje na zvíre, které prakticky sice nikdy
nelze premaci, ale které duchovne v nábaženstvích a filoso

fiích je už dávn.o prekanána. Apeluje se na dav jaka na dav,
místo aby se u1l10žnilo jtcdnotl ivci't1l1, kterí ta chtej í, aby se
mohli od davu odtrhnau'ti; hlásá se, že vzkvete kultura netušené
nádhery, ale teprve tehdy, až budou ukajeny žádostivasti davu.
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Soucasná ruská literatura.

dokud vzniká nutne jednostranný, negativní radikalismus ja

kožto protipó\. Jen organický, t. j. pokrokový konservativismus

spojuje oba póly k plodnému úcinku.

I I. cervna 1925.

v •
UmenlLiteratura a

Století devatenácté a prvních deset let století dvacátého byly
dobou »literárních proudu a protiproudu«. 'Velký proud symbo
lismu vyvolal odpor futurismu. V té dobe povstávaly témer
denne nové teorie a projevy, a v té rychlosti nebylo vLlbec po
zOfClváno, že mnohý malý' »smer« nemá býti nicím jiným než

práve takovým manifestem. (Tak tomu bylo pri tak zv. ima
ginismu.) A byl tu ješte jeden príznak doby, který nebyl pou
:1r.tl náhudou: verši byla dávána prednost pred prosou.

Dnes dr,konale zvítezila prosa. A nebylo to jednoduché ví
lezS1V:. Vcrš a prosa jsou literárne i slovne projevy docela
rozLlíiného druhu. Ve verši se melli smysl slova, jest setren 

ale jeho souvislost s proso u je docela jiná; verš a prósa ne
jel!U pouze rltznými cestami, ale i za rltznými cíly. Nad
vláda prosy jest barometrem naší doby.

Každé dilo je"t dnes }>nutné« nebo »postrádatelné«, ne již

pouze »i.o]íma"é« nebo »nezajímavé«, a proto se nás také na
prosto netýká, je· li placc l>dobrá« nebo »špatná«, je-li rec spi
sovatelova dobrá nebo nel - neco docela jiného je dltlcžito, a
sice: aby byla prácf' Zívá, aby »nutné« bylo správne chápáno.
To se vyjadruje zvlášte silne v otázce genru a reci.

V takových kvaski::h obdobích jako je naše, plných procesLI
obnovo\'ání, pl"\;stává vždy touha po novém zpltsobu. Již nás
m:llspokojl1je starý román z klidných caslt našich babicek, star;'t
slt1šn;; a zpúsobná povídka. Život si nežádá hotových rcšení, ho
tovyl'Í, vccí, naopak, dává prednost nehotovému.

Ale pres to byly ucineny pokusy prinésti »hotové« práce.
Ty však rychle sevšední, pres velký zájem, který mají cte
nári na pr. o západní dobrodružné romány. (Pred rokem mel
bezcenný "Tarzall« v Rusku ohromný úspech.) Lze tu pozoro
vati neco velmi zajímavého: »hotové« práce ze západu se
v Rusku udrží déle než ruské. V Rusku se pripisuje nejvet;í
cena literární »surovine«.

Západní román podal I I j a E h I' e n b u I' g. Jeho román
;,;'>Jwbycejná dobrodružství Julia. Jurenita« mel neobycejný
úspccn. Ctcllár byl unaven vedecky-psychologickým zatížením
starých povídek. Ehrenburg zmírnuje pretížení staromodní váž
nosti; pri smrti jeho hrdiny netece krev, nýbrž feuilletonový
inkoust; zbavuje svého hrdinu staré psychologie a nahražuje ji
od zacátku do konce filosofickou ironií. »J ulio J urenito« byl
pruvanem, který vycistil vzduch.

Jest pozoruhodno, že ruský dobrodružný román musil pri
jmouti ochranné jméno »západní«,' aby vyhlížel verohodne.

»Mess mend« na pr. napsala jedna ruská spisovatelka. Ne
byl to vlastne ani román, ale do délky protáhnutý feuilleton.
To bylo verejne nutné jako dltkaz, že vážný román jest od
tytOl1 záležitostí. Ale práve v tom feuiJJetonovém rázu románu
jest nebezpecí, které nyní hrozí Ehrenburgovi. Tato ve spechu
sebraná zavazadla (Dostojevský, Nietzsche, Claudel, Spengler),
ebsahovala hlavne hotová díla. Takovým mavreným celkem byl

také jeho »Trust D. E.«, povídka o zániku Evropy, ducha
plný výtah z »Julia Jurenita«; ale tady se zretelne ukázalo, že
jc~t príliš lehko vytváret hrdiny beze vší psychologie; ctenár
již prestal veriti jejich neodllvodnenému jednání.

Charakteristické pro osud zajímavých románu jsou práce
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Radikální je vše, co to, co roste, nespojuje s tím, co tu už jest,
címž vše zustává viseti ve vzduchu. Konservativní názor tedy
není ani v nejmenším vázán na urcité formy jako monarchii,
volební právo, konfessi nebo rassu. Jedná se, v protikladu proti
zásadne jednostrannému extrémnímu názoru radikálnímu, o rov
nováhu mezi dením a trváním. Firmy, v nichž je možno tuto

rovnováhu uskutecniti r. 1925, budtež velmi rozdílné od tcch,
jimiž se to zkoušelo pred r. 1914. Pravý konservativismus vzta
huje se ne na theorii, nýbrž pokaždé na to, co jest historicky
dáno. Radikalismus naproti tomu je nehistorický a proto uto
pický. Takový »realismus« byla síla anglického konservati
vismu.

Tak jakó mnozi lidé, kterí zdánlive stojí na levici, jsou na
základe neuvedomele konservativního myšlení v hlubším smy
slu konservativní, tak lze také nalézti na pravici precetné ra
dikální duchy, kterí jsou všemu organickému neprátelští. Proto
je treba dáti prednost rozumnému radikálovi, pred bláznivým

konservativcem. Ten zdánlive tak konservativní hospodárský ži
vot Americanu jle v hloubce radikální.

Kde se nemuže vykrystalisovati žádný zvyk, žádný mrav, po

nevadž to, co bylo vcera, platí bez dalších duvodu za méne
ccnné. tam nemuže vzniknouti žádná kultura. I když tu povsta
neu velká jednotlivá nadání, nemaj í-li na co navázati a není-Ii
tu nikdo, kdo by pokracoval v jejich díle, zustanou pouhými
body v prázdnu. Kde nejnovejší kniha je vždycky nejzajíma

vejší, tam nepovstane žádná literatura. Kde každý technický
, pokrok vede jen k zvýšení nároku a tím k zdražení života, ~;n

pri rostoucím blahobytu zustává jednotlivec vždy stále stejne
chudý a pres politická práva hospodársky a duševne stejne ne
svobodný.

Jak mohlo lidstvo vubec upadnouti do nesmírného omylu
radikalismu? Zdá se mi, že tu byla správná idea vržena na fa
lešné pole. To zde budiž ješte krátce naznaceno, ac je nebez
pecí, že každý ctenár nebude moci zcela sledovati. Nejzazší ra
dikalismus je totiž v posledních dusledcích každého nábožen

ství. Nejjasneji se to jeví v ucení Buddhove, jímž se clovek
radikálne vyproštuje z tohoto sveta zdání. Ovšem, Buddha po
kládá i naše Já za zdání, takže tu vlastne se neví, kdo nebo co
se tu osvobozuje. Toto Já jakožto vecnou hodnotu zachranují
evropské víry náboženské a filosofické povahy, aniž by však ve
svém osvobozování ze sveta zdání byly tak radikální jako budd
hismus. Takový vnitrní radikalismus však ukazuje cloveku nej

vyšší cíl: radikální osvobození svého Já z lpení na zdání veCl,
tak že jeho bytost zustává vždy pohybem, nikdy neustrne a až
do stárí zLlstává pohotova tvorive zasáhnouti do behu vecí.
K takovému vnitrne svobodnému svetovému názoru speje naše

dc·ba. Vne j š í radikalismus je však pochybený pokus zajistiti
vncjšnc a kolektivne svobodu, která mltže býti jen vnitrním
individuelním statkem.

Svetov.Ý názor takového vnitrního radikalismu oproti orga
nicky se menícím formám života má své predky v Kantovi a
~ietzschcovi. Nesmírne prectllovaný ruský duch nemuze nám
k tomu nic dáti, ani bolševismus, ani jeho protiklad. Návrat
k takové primitivnosti, jaký velebí velcí ruští básníci, byl 'by
pro nás atavismem. Naše církev poskytla cistému citovému
krestanství útulek ve františkánském ráde a tak se postarala, aby
nevedlo k anarchii, jež by vše zaplavila. Jinak I1\evidela SVLJj
úkol v tom, aby udržela krestanství v jeho cisté podobe, nýbrž
aby je ucinila možným pro lidi. Tím po staletí vedome uskutec
iíovala princip pokrokového konservatismu s tím výsledkem, že
v Evrope jel sice méne svetcu než v Rusku, ale také méne ne
lidských, bestiálních bytostí. Individuelní clovek, cíl antické

i krestanské kultury, byl v Rusku radikálne preskocen. Demo
kratický západ dal mu civilisátorskou formu gentlemana.

Dotud existuje konservativní, zkamenelé »Sedím a mám«,
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e jeT o I sté ho. Práve proto, že se jeho dílo muze
'ti na dve skupiny, na »hotové« a »nehotové«. K uzavre

atrí jeho román »Aelita«, který rozvíril mnoho prachu,
dka »Sedm dní«, v nichž byl svet oloupen«, která nyní
. Tento titul jest obmenou titulu známé knihy John

»Deset dní, v nichž se svet promenil«. V »Aelite«

edmi dnech« jest téma docela fantastické, kinematogra
v prvním díle sociální revoluce ruských revolucionáru na

v druhém západ mesíce, usporádaný pozemskými bur
i spekulanty, aby zastrašili bursu na zemi.

Aeliti> cítí ctenár, kde jest síla Alexeje Tolstého. Vojín
mády Guscv jest v »Aelite« lícen jako silný hrdina, po
s prirozenou výmluvností a bystrou ruskou recí. V této

é práci proniká pravá síla A. Tolstého. Vojín rudé ar
pro,trkuje svou zivou hlavu filmovým plátnem.

tože se nový genre kristalisuje práve v reci, v malých
ostech slohu, vcnuje se nyní malým základním formám

a reci taková pozornost, klade se taková váha na pra
aždého obratu v reci, každého slova a každého cinu

dtlá v malé slylistické práci, to pusobí i na obsah a
díla. Zajímav);m príkladem toho je Z a m jat i n. Evžen

tin je,t hlavním zástupcem ruské ornamentální prosy.
lohem došel k íantastickému románu, k satirické utopii

o, presne vymereného státu, .(na pr. v »Obyvatelích
e). Zamjatin mení svým slohem v románu svet v presný
parketové podlahy. To pravítkové, dvourozmcrné jest
tastickým obsahem, který pusobí skoro fysiologicky;

by prcsnc vypocítaná výška se zakolísala, a všechno se

P i I ií a k o v a dokazují, jakou krisi prodelává ruská li

Piliíak vychází z onoho hrubého pokusu, do kterého
. Andrej Belyj v ruské prose. Jeho »1 ahý rok«, jeho
residence« se jmenují jen ze zvyku romány nebo no
1'i1nak sám priznává v jedné své povídce, že pro neho
žádném díle zacátku nebo konce, všechno je neohrani-

o život sám. I vety vypadají jako náhodou preházeny,
tu souvislost a porádek jakOo v preplneném železnic
. Jako jednotlivé zboží se do toho mísí dLlkazy, vý-

z novin, náhodné rozhovory. »Místo - není žádného

je - Rusko, Evropa, svet, bratrstvo.« »Osoby - Rusko,
vet, víra, nevíra, kultura, boure, obraz matky boží.«

residence.«) Ycta zaniká v šepotu. Ne nadarmo je za
'm !'ihhkovým obrazem snehová boure. Ze slohového

se vyvine všeobecný zmatek, zachycený v ohromném

stylistické »snehové vánice« Pilnakovy se u nás také
tre, zavedený slohem sibirského spisovatele V s e v o
van o v a, který patrí mezi »bratry serap:Oonské«.
m u Vsevoloda Ivanova jest bohaté roman

dl selské revoluce. Má štavnatou, barevnou sibirskou

povstání lící v »Pestrých vetrech« nevázanou, casto
selskou recí. Ale jakmile se oddálí od svého tématu

od svého slovníku, jakmile se snaží vystaveti román,
V evolod neschopnost vytvoriti dílo, a podává pouze
nekonecný obsah (jako na pr. v románe »1fodravé

poslední jeho povídky ohlašují krisi, a sice zdlou-

stala v poslední dobe typickou exotikou revoluce 

I v tricál)'ch létech XIX. sto\. Kavkaz exotický jako
pozadí pro pyšného hrdinu. I Z e j f u I i n a, tatar
telk,:, pí;,' o Sibifi. Její sibirská vesnice je bledší
malo,aná vesni-:e \". Ivanova. Její rec je okms~1á,

~., r ",I!; .';11
právc vyšel nákladem »Cinu«.

347

neprirozená. Jejím nejlepším dílem jest »Virineja«; jsou v nem
živé výjevy, a rec j·ednajících osob (sedláku) dosahuje casto
velké síly výrazu (což se musí predevším pripsati jejímu slOov
nímu bohatství.

V tom jest hlavní duvod, že otázka »prednesu« jest postavena

do popredí. Chybí již jen krok od literatury k jevišti. Tato
literatura jest ctenári »domácím jevištem«. A jest také jasno,
že prednes jest v tesné souvislosti s humorem. Spád hlasu,

pohy!'y, osobní r;oc;ro\.llosti, které se uvádejí v literature, vyvo
lávají samy sebou humoristická témata a dobre se pro nc
hodí.

To jest zpu~ob lIIJ. S o š c e n k a (také z kruhu bratrí sera·
pionských.). Jeho krátké humoristické povídky mají velk:-í
ú:;p~ch, prcc1I,á~ejí se na jevišti; ale povídky jako »Apo110 a
Tamara«, »Hrozná noc« zpracovává Sošcenko jemneji; tu k nám
mluví spisovatel v osobe zlomyslného malicherného malomeštáka,
ale téma povídky není vlastne humoristické, nýbrž tragické nebo
alespon tragikomické.

Jest tu ješte jiné básnictví - vysoké, epické, pri kterém zi't
stává autor skoro skryt, a prece jeho rec není prostými poznám
kami na okraji, lhostejným vyprávením, nýbrž jest zúmyslni:
"prednesem«, recí rapsoda. Tak se muže nazvati zpusob psani
L. Leo n a va, mladého spisovatele, který vydal radu dcl,
v nichž vedle typicky komického prednesu, který jej vede prímo
k Leskovovi, (»Kovjakinovy seznamy«), hlavnc stylisované
»cpické« vesnice (jeho poslední práce: »Jezevci«).

Leonov se priklonil k genru kroniky; drobná lícení, drobná
vyprávení, která souvisí ne obsahem a podobností jednání, ale
podobností místa. V takové dobe, kdy se rozpadají velké staré
formy, kdy pusobí silneji skromná skizza než 'objemný román,
jest forma kroniky dobrou vytáckou.

Proto se setkaly skromné G o r k é h o skizzy »Vzpomínky«
5 takovým zájmem. Sebraný, z kapitol sestavený vlastní živo
topis Gorkého, jeho klasická kniha »Má detství« jest nahražen
malými roztroušenými úryvky, návrhy, listy, které jsou oka
mžitými zjevy, a pusobí ve své nenucenosti skoro protiliterárne,
jako príležitostné básne v pro se, a práve proto tak neobycejnc
svcže. Gorký napsal své pameti v' pravý okamžik. - Jest to
Gorkijovská lidová povest.

Z tohoto hlediska jest také zajímavá kniha »Dve ste dOopisu
ne o lásce« od S k I o v k y h o. Zde jsou vydány ve formc ro
ll.ánu intimní dopisy. Forma dopistl dovoluje autorovi slouciti
všcdllí látku ze skutecnosti (ve které jsou zajímavé úryvky a
zlvmJ...y literárnc- teoretických pojednání) s vlastní románo
vou láékou. Proto má román místy presvedcivou sílu doku
mentu.

Hlasitý a prekvapující úspech mel J. Bab e I, který vystou
pil s dvema povídkami ve dvou cyklech (»Jezdecká armáda«
a ».Povíclky z O<1esy«). Je to pravý mistr drobného umení. Po
vidky jedllo- nebo dvoustránkové jsou uprímným doznáním, že
se dnes nellli':že postaviti velká práce podle starých pravidel, že
se rozpadla v j Ivky.

T:vpickl'u litel;;rní skupinou pro toto období jest kruh »b r a
tri s e r a p i o n s k Ý c h«. V malém merítku zobrazuj í »se
rapio:-·ští ,. '.< v;echny smi:ry d'1cšní prosy. Podnikli pokusne pre
stavbu jednotlivých románových dílu, jak ukazuje na pr. nový

román »Mesta a léta« od F e di n a. (Konec jest pred.zacátkem.)
Fedinova rec jest zkroucená a neprirozená; ale práve ty vlast

nosti dodávají síly davovým scénám. Fedinuv román jest »ne
hotový«, dokonce »syrový«, a to je príznacné pro dnešní velký
formát.

Co prináší poesie, upomíná v nekterých smerech na pomery,
které vidíme v prose. Boj »hotových«, »Iehkých« prací, které ne

vzbudí mnoho pozornosti, proti surovým, ale živým; hledání
genru, touha po velkém formátu, a nemožnost dosáhnouti jed-
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noho nebo druhého, a vznik mezistupnu (poetická kronika, velká
balada) lze pozorovati v obou prípadech.

Je sen i n je zjev, v nemž se projevuje poesie ve svém
umdlení. v rozkladu své energie. Opírá se o naivní, silne živý
ci t. J eseninuv zpusob poesie spocívá v tom, že se stále snaží odíti
r::ahé pocity v krásno. Archaistická, "podmínená« rec spadá do
prvního období jeho tvorby. Lidový blouznivec vystrídal stejne
tradicionelního "selského Krista«. Pak prejal nadávky (z lite
rární prakse "imaginistu«, k nimž se také hlásil), objevila se
hospoda a stejne tradicní postava »Hooligana«. Jeho verše zna
menají návrat k zmelcení verŠtl, po tuhé práci, kterou veno
vali symbolisti a futuristi verši.

V tomto smyslu zaujímá V. C hod a s e v i c mnohem prízni
vejší postavení. Básník, který se obrací k veršové kulture Puški
nove, protože tato kultura má nejvetší hloubku a význam. Ale
pres to mají jeho práce cenu tam, kde prestupuje hranice tra
dicního zákona. Tak jeho "Balada« je zlá a varovná, 'psaná
chtene hranatou recí, s neohrabaností, která jest cennejší než
lehkost; totéž platí pro jeho "Okna do dvora«, kde mihající se
scénické obrazy pripomínaj í svou príkrostí nej ak baladický
zptlsob Heinuv.

A n n a Ach mat o v a, jedna z nejvetších básnírek posym

bolistického období, píše behem dvou let jen málo a mizí témer
úplne s jevište. Intimnost jejího slohu, její nový tón všednos1:i,

skoro šeptaný spád, její úsporné a cisté bohatství slov z ní utvo
rily zjev velkého významu a stály 'tu jako odpor mladé bás
nické generace proti básnické tradici starších symliolistu.

M a j a k o v s k Ý jest stále stredem veršového umení. Ruský
futurism1Js znamená odtržení e od sprostrcdkující veršové kul
tury XIX. stol. Majakovský obnovil velkolepý obraz poesie,
který XIX. stol. vytvorilo, a který ztratil v XIX. stol. svou

formu a SVld význam. Jeho verš davového shromáždení, jeho
rvavý verš hrubé a potupné reci, který se tak ostre zvedá nad
velkolepým kosmickým obrazem, nemá príbuznosti s veršem

XIX. stol.· Jest prirozeno a vysvetlitelno básnickou osobností
Majakovského, že v jeho dne jest souzvuk básnické vzpoury se
S0ciální revolucí. Jeho síla leží ve spojení ody a satiry, komiky
a retoriky. '

Literární vzpoura C h 1e b n i k o v a a Majakovského vyvrá
tila ze základ tI "knižní« rec. Na tom se zakládá sklon drí

vcjších futuristu k predmetu, k životnosti a podnetu, sklon
vzdáliti se 'od literatury (na pr. "Konstruktivisti«). Zároverl

povstává prání oprostiti se od prthnanosti ve stylu a pokraco
vati ze stanoviska historie na nové práci básnické kultury, na
vázati znovu na XIX. stol. ovšem ne prohlásiti to za zákon,

ale také se nestydeti za príbuznost s otci.
V tom jest poslání P a s t e r n a k a, básníka stojícího blízko

futuristum. Pasternakovým oblíbeným obrazem jest liják, v nemž

se vš,echny veci smešuj í. Jeho verš používá casto futuristického
dobytí ZVUktl; u neho zvuk spojuje VeCI, náhodne a prece
zretelne.

N i k o Iaj Ti c hon o v, který náleží ke kruhu "bratrí sera

pionských«, zavedl nový druh balady. Zb::l.Vilslovo skoro každého
básnického zabarvení, jen aby je zachoval jako východisko
obsahu. Téma spechá bez zastávky pres všechny rádky k rych
lému konci. Tichonov razil ostrá bojovná revolucní slova; re
voluce a cástecne válka jsou témata Tichonových balad. Zají

mavý je u jiného básníka sklon k novému genru, odvrat v opac
ný smer. Jedním z nejznámejších básníku futuristického stre
diska: jest N. A s e jev, básnik, který došel až k poskakujícímu,

zpívajícímu slovu. Nalézáme u neho básnc, v nichž se klubka
slov rozmotávají v jednotlivé melodické rádky, z nichž každá
sestává z jediného slov,1. Ascjcvova balada je jako píseií. Jed
notlivé malé kapitoly balady SIC od sebe liší melodií; melodie
zobrazuje látku, jako hudba v kinu (na pr. jeho »Balada o cer
ném princi«). TecT prechází Asejev k poemu.

11. cervna 1925.

Genre nepovstává z prání, predchází mu obtížná a zdlouhavá
kultura slova, která teprve po konecném pochopení všech vlast
ností vede k genru. Nová umení pak vznikají rozptýlene.

Jest potrebí záveru? Jest potrebí tecky k zakoncení pojed
nání o literature, která jest ve stálém pohybu, která se mení
a dychtive se rozhlíží po živote?

Dopisy

o atheismu.
1.

Vážení pánové,
vidím, že j~em svou diskussí o atheismu vyvolal jakési pan·

daemonium. Nechci Vám odpovídat již dlouhými dopisy. Stojím
totiž na stanovisku pana Dita, že víra se získává modlitbou
a nikoli disputacemi. A abychom nacali novou kapitolu o svo
bode a milosti, k tomu se mi "Prítomnost« nezdá prece jenom
vhodným forem. Pan Dit rekl vlastne vše, co jsem chtel ríci
ješte k tomuto thematu i já. Nechápu pouze, proc se ohražuje
proti tomu, že se ocitá se mnou na iedné fronte. Je to opravdu
tak veliká ostuda?

Pan V. H. velmi zdarile a vtipne napodobil muj první dopis.

Dobrý vtip kvituji vždycky se zadostiucinením. Myslím, kdyby
v našem živote bylo více humoru, snáze bychom se dohovo

rili. Jeho dopis prichází bohužel ponekud pozde. Byl by býval
úcinnejší, kdyby byl prišel hned pred mojí diskussí s Peroutkou.
Dnes není již aktuální. Mel jsem své predsudky. Myslil jsem.
že atheism je pouze záležitostí ucitelu a holicu. Prubeh diskusse
mne presvedcil o opaku a rozptýlil nekteré z mých predsudkll.
Prál bych si, aby pan V. H. rovnež nahlédl, že katolictví není
jen názorem svíckových bab a ministranttl. Ten svuj úsmev
causera na rtech mohu pri hlásání katolicismu dobre oduvodnit
tím, že kdo má víru, má právo na vnitrní veselí (Sv. Franti
šek Sáleský!), kdežto atheism se mi zdál názorem úžasne smut
ným. Jak pravím: neštestím. Nepokládáte-li katolictví za nábo
ženství, nýbrž za neštestí, pak Vás ujištuji, že je to predsudek.
Nedoporucuji Vám k cetbe hned katolické myslitele náboženské.
Prectete si jen spis II romádktlv nebo knížku protestantského
theologa nemeckého dra Friedricha Hel1era. Uvidíte, že se mý
líte. Mýlíte se dále, tvrdíte-li, že nemám nic spolecného s tím,
cemu ríkáte klerikální sdružení. Jsem skutecný klerikál ve Va
šem smyslu: V tom totiž, že nepokládám náboženství za vec

soukromou a proto chci je mít uplatneno i v politice atd. Jsem
dále presvedcen, že boj proti klerikalismu, pokud se jím rozumí
zneužívání náboženství, je záležitostí lidí verících a nikoli
outsideru. Tlucením do Církve ze zevnejška naopak posilujete
to, cemu ríkáte klerikalismus. Že mám nckterá gesta spolecná

s pošetilými klerikály v zapadlých vesnicích, to je prirozeno.
Výhodou náboženství proti filosofii jest, že lze .tytiž pravdy
hlásat inteligentu i babicce. Ale o tom jsem již jednou v Prí·
tomnosti psal. Co bych rekl tomu pánovi, jenž sám sebe nazývá
mladým klukem a kterého pripravil o Boha rabínuv pohlavek,
nevím. . I~

Pro svou osobu bych navrhoval konec debaty, o níž se 'do
mnívám, že nebyla bez užitku pro obe strany.

Váš

P o s t. s c r i p t u m: V mém posledním dopise jsou dve ti

skové chyby, stavící smysl mých vet prímo na hlavu. Místo:
"Armáda Spásy má nesprávné cíle a špatné prostredky« má
státi: »A. S. má nesprávné cíle a správné prostredky.« Další

oprava se týká vety,: Místo »Otázku jeho objektivní pravdivosti
v techto dopisech asi vyrídíme« má státi: >>nevyHdíme«.
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II.
l'ane redaktore,

že budu odsouzena jako príliš smelá, dovoluji-li
ouh do debat vedených lidmi s nepomerne vyšším

. Však i my, které nemáme hlavu naplne.nu vedo
získanými studiem na školách, máme prece také mo
, myslí, a srdce, které cítí. I my pokládáme se za

y brát podíl na kulturním vývoji celku, i my jsme
retczu, i na nás doléhají životní otázky a také my za
k nim ruzné stanovisko. A toto jako v mnohých ji-

i v otázkách náboženských bÝvá casto odlišné od

a mužského. Naše psychologie je jiná, naše logika je
poncvadž jsme více doma na poli citovém než v pozná

ovém, je náš vztah k otázkám náboženským jaksi
jšl.

dncjší rozdíl je asi ten, že naše skepse - pokud totiž
'stujc .- vzniká z jiných popudu. Dochází-li muž
u, k poprení jsoucnosti Boha, my bereme celou vec

konce a nedocházíme ani tak k otázce, je-li Bllh nebo
ho, jako spíše k otázce, je-Íi dobrý a spravedlivý. U této
se zastavujeme, ona nás uhlo dává, nedá nám dojíti dále

lutnímu urcitému atheismu; nechá nás stát na mrtvém
sme jako kdybychom vstrcili hlavu nekam mezi dvírka,
za ní privrou, a my nemllžeme ani ku predu, ani zpet.
e se tím starým názorum Macharovým, vyjádreným

IIU bože, clovek obrazem-Ii tvojím, jak neskonale bídný
't!« Ostatne byl tento námet u nás také zpracován dra-

e však prejdou léta, my nabudeme aspon té jistoty,
chom si hlavu rozlámaly, konecný výsledek zustáv,í

Já vím, že nevím nic«: vpravujeme se tedy pomalu do
oty, otázky stávají se méne akutními a palcivými, a
bujeme se jednoduše zákonum v našem svete vládnou
• bychom pri tom pátraly po puvodu a vlastnostech

ných. A tak i my docházíme jakéhos takéhos klidu,
není ten klid tak hrejivý a blaživý, jako u tech, kterí
vdovém hlubokém presvedcení náboženském .cítí se
Pána Boha jako nemluvnátka u maminky.

, že by snad "tento postup a toto rešení byly neja
vidlem u mis, platí tu jiste stejne, pako všude a ve
sloví: »Kolik hlav, tolik smyslu.« Jle mezi námi jiste

O žen, které si všecky tyto problemy vyrešily stej

bem jako vy muži. Je však také mnoho takových,
je ješte mnohem a mnohem ženštejší, a jim je ten

jakýmsi druhem lepší služky, která má vyhovovat
bnlm zájmum a práním. Mají jej rády, pokud se tak

vají se nan, prestane-li jim sloužit. Žel, že ho nemo
služku vyhodit.

mezi námi takové, kterým atheismus byl jakýmsi

pfíkazem. Nutily se do neho jen proto, aby nebyly po-
za hloupé a zpátecnické. Taková jedna modní dáma

lovila: »Já se musím priznat, že mi to dalO' velkou
se zbavila víry.« Od té doby uplynulo už více let,
i náš starý Pán Buh zase trochu do mody, je jen

jmi jinými rouchy, a ženy toho druhu musí zase
o své úsilí, aby vyhrabaly, co kdysi odložily a

dnešní modu. A. R.

Volební reforma.
L

Vážený pane redaktore,
ušná rada, kterí nevíme, budeme-li jednat správne,

.prištlch volbách hodíme všechny kandidátky do koše
vložíme prázdnou obálku.

toto:
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Na kandidátkách se nesmí nic menit, i když jsou na nich lidé,
kterí smutne prosluli behem p03ledního parlamentního období

,(af už špatnou jízdou na koni, ci znamenitou hrou v karty,
,nebo obratným obohacováním se, anebo tím, že za ten cas
vubec nic nedelali, že ,volicové o nich vllbec neslyšeli, ani ne
cetli; ba jsou bezpocetní volicové, kterí až do predvolební ho

nicky za hlasy poslanec ani nevideli a clovek, :který je si vedom
odpovednosti volicovy, je na vahách a táže se: Nesouhlasí-li clO'
vek s vázanými kadidátkami, pá~e zradu na lidu i na vlasti,
když nevolí? Bude bezvýznamným, chlapeckým protestem, když
petsettisÍC ceských lidí v republice nebude volit?

Prosím Vás, pane redaktore, poradte nám (a ujišfuji Vás

opetne, že jest nás velmi mnoho) co cinit, aby svedomí zustalo
klidné. A prípadne af nám neco povedí i odborníci. Víme, že
500.000 zahozených ceských hlasu posílí nemecké a madarské

menšiny, ale vedome volit politické jprofesionály, kterí mis
k tomu nutí, nechceme, a nikdo nás k tomu nedonutí. My si
neprejeme záhubu republiky, protože ji milujeme a nynejší
šp ný volební rád, jenž jest ostudou naší ústavy, nám brání
upI tnit jediný vliv na rízení našeho státu. Diskutujme: volit
ci nevolit?

Vám oddaný
J. J. S.

(P o z n. r e d a k c e. Jak se pamatujete, sami jsme nadhodili

tuto otázku, když jsme pojednávali o chystané v.olelm' oeforme,
která má znicit zbytky volicovy svobody. V{~e, že je velká ná
lada pro nevolení, a že by to nabylo velkých rozmeru, kdyby
se pro to ješte agitovalo. Konec koncLl byla by to jediná zbran

proti násilí, a byla by to zbrai'i silnejší, než se domnívají drži
telé moci. Ovšem, práve proto je Ik tomu treba sáhnouti jen
v nejkrajnejším prípade. Zatím dávejme pozor!)

II.
Pane redaktore!

Boj, který chtejí dnes podniknout v Ceskoslovensku držitelé
moci, komandanti cetnictva a celého úrednického aparátu s po
litickými menšinami nebo oposicníky, pripomíná takrka do de
tailu boj Andrászy-Tisza s národnostními menšinami v býva
lém Uhersku.

Vše je jim dovO'leno. Mohou žádat verejné právo hlasovací,
plurální anebO' aspoi'i dukladne okleštené, chtejí po zpusob li
Mussoliniho nakrást si hlasu dle potreby 'na úkor oposice a proti
vuli obcanstva, nebof Petce nevyhovuje úzká forma demokra

tického parlamentarismu v její chuti po despocii. ,
Míní se sáhnout na zákonná a ústavou zarucená práva. Jsem

zvedav, zda je možný u nás proces proti ministrllm a clenum
vlády, kterí vedome chtejí pracovat proti ústave. Je jim '
nebo Jim - už docela vše dovoleno? Pa,k dobre. Chceme tedy,
aby petka udelala fašistický prevrat státní, aby se nastolil
»národní výbor«, který si vyberou diktátori sami, lidu se rekne
kuš - a dál-li si to líbit, z ústavní listiny af se pak nadelá
klosetový papír pro cleny budoucí vlády.

Muže být ruzný náhled na »demokracii« ve státe a nekdy ta
demokracie muže hranicit s ideou anarchismu. Od toho je u nás

odpomoženo jednak vázanými listinami, j~dnak ruznými opa
tl-eními, která vÍCe nutí ke kolektivismu než k vypiatému indi
vidualismu. Ale tesnání do príliš úzkých a smradlavých bytu
koncí konec koncu prece jen zhoubne na bydlící, a chtít za
práhnout politicky myslícího obcana a poplatníka do 5 vládních
kar, vzbudí odpor. J esili si páni maj itelé státní moci myslí, že
je jejich majetek nedotknutelný, tedy se šeredne mýlí.

K republikánské demokracii je potreba, aby vedoucí politi
kové své pudy ovládali. Demokracie je volba vudcu lidu. Ne
z milosti boží, ale z milosti lidí jsou tam a s nemilostí lidu po
t"hnou.

Ur:r.
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Stredoškolská reforma.
Vážený pane redaktore,

Váš nezájem na tom, aby se diskuse o stredoškolské reforme
príliš roztahovala po stránkách Prítomnosti, byl Vámi akcen

tován tak srozumitelne, že mi nezbývá než se podrobiti. Na
druhé strane je mi však skoro nemožno, abych nejak nereago
val na clánek, v nemž jsem jmenován víée než tricetkrát a
jenž je o hodne víc útokem než obranou. Proto se uchyluji

znovu k této forme osobního prohlášení.

Jak vidím, hnevá se na mne pan prof. Bydžovský, že jscm
komisi a zvlášte snad jemu samému ublížil, a to z jakési zlo
myslnosti, z úzkoprsého zájmu o svuj obor, z neznalosti vecí
atd. Nedtím se vinen. Témer pri všech bodech, kterými pan
profes'Or na mne demonstruje uvedené nectnosti, byl bych
nl1'cen prohlásiti, že trvám na své pHlJVde, ponechávaje panu

profe·sorO'vi pravdu jehO'. Bohužel znemO'žnil jste nám, pane
redaktore, proViésti tento díalekHcký turnaj ve Vašem casopise
již tím, že jste naše p.rojevy zkráH!, címž se sta·lo, že tu a
tam nepo·chopil pan profesor mých výkladu a že ani já patrné
presne nechápu nekterých jeho poznámek. Osta·tne pokud se
týce druhoradých deta'ilu, neváhám uznati zcela loyálne, že
rÍlzným vedlejším možnostem reformního· návrhu nerozumím
tak dok'O.nale a autenticky jak'O jeho tvurce a že bych pri
zkousc - z dejin pedag'Ogiky a z organisace školství pravde
podobne propadl, zvlášte kdybych ji delal pred sborem, který
má toho casu výhradní koncesi na vedomosti z tohoto oboru.

Pan profesor má svatou pravdu, že "nejsem zatížen prílišnou
znalostí vecÍ«. Lituji, že nemohu totéž ríoi o zodpovedných
redaktorech návrhu, což nemyslím jako vtip. Zatížení príliš

nými vedomostmi muže se státi v jistých prípadech škodlivým,
jak ukazuje práve elaborát komise, jenž je zvláštním spojením
prajednoduchých "stežejních zásad«, jimiž komise mela na r í··

z e n o se rícliti, a pak tedy tech vedomostí, to jest t h e'O r e
li c k ý c h, knižních vedomostí. Celek delá dojem neuprímnosli
a heslovit'Osti; i když autori jednali a ps,ali bona Hde. Musil
bych být velmi p'rostného, ducha, abych toho .nechápal, a ja
zyka velmi neuprímného, .abych o tom nemluvi!. Ostatne chá
pali ve·c a mluvili stejne mnozí jiní moudrejší .a vátenejší než
já .a tak nevím, pr'Oc zrovna mne se dostává repl·iky od sa
mého .Predsedy rel. komJse.

Jsem tak dobromyslný, že sl dovoluji upo'zorniti p. prof. B.

na nekolik pwjevll, které mám zrovna po· ruce, a které by si
zilslO'u:tLly neméne prísného pokárání než jakého se ·dostalo
mému nerozvážnému mládí.

Prbf. Bidlo napsal v posledním císle K r i t i k y:

" ... pozaiCIí jeho (návrhu) nutí k neduvere a vyžaduje, aby
skutecné cíle a zámery opravcu byly hledány ne tak ve vlast
ním tekstu "EJaborátu«, jako spíše mezi jeho rádky. Než i ze
samého tekstu jsou patrny snahy, se kterými se velmi težko
dovede smíriti ten, jemuž leží na srdci, aby naše vzdelanost
i;ili kultura v každém ohledu pokracovala s pokrokem kultury
svetové.«

Co se týce mé poznámky, na níž trvám, že chystaná reforma
vyrustá z ducha nemeckého, uvádím mínení prof. Sommera
z ankety N.o v Ý c h C ech:

"Nemohu se ubrániti dojmu, že' tvurcové osnovy jsou tli
(v otázce gymnasia) docela v zajetí myšlenkových proudll, proe

vládajících od války v Nemecku, kde lze v posle.dn.ích letecJl
powrov.ati prudký odklon od romanismu a volální po znárod,..
není strední škO'ly (viz na pr. práce Benzovy, tak již 1915:
Die Renaissance, das Verhiingnis der deuts'Chen Kultur). Nic
nepomohly varovné hlasy opacné (srv. na pr.: Ed. Schwartz,
Gymn.asium und Wellkultur, knížka, kterou by bylo lze na,šim

reformátvrum posta'vit jako zrcadlo pred oci, když si nechtejí

I I. cervna

precíst nic jiného). Soubežne s Nemci i my nyní opouštíme
klasickou kuilturu jako základ stredoškolské výchovy, prehlí
žejíce, že psychologický základ nemecké nenávisti k roma
nismu je pro nás neprijatelný. S lehkým srdcem prenáší se tu
osnova pres vzory italské a francouzské, ale snad alespoií
u Anglie se mohla trochu pozastavit a premýšlet.

Z takových projevu, které se bohudíky den ode dne množí,
a vubec ze stanoviska universitních kruhu je videt, že už

se nepodarí zúžit boj o reformu na boj pokrokových lidí proti

zkostnatelým klasickým filologum. Nejae o klaSIckou filologii,
tím méne o klasické filology. Ostatne byli to práve klasictí

filologové, kterí projevili v zájmu shody tolik ústupnosti, že
jest jim to {)d nefilologu .až vytýkáno. TaM se žádný kla
sioký filolog neodvážil napsati to, co prof. Weyr: "Považuji
k I a s i c k é vzdelání - založené na zna,lo'sti latiny a rectíny

- za je.diné p r a v é vZldelání, ponev.adž ·oelá naše kultura,
pokud je pr.avO'u kulturou, je za'10·žena na antioe«. Teší-li se
však p. prof. B., že nejsQu všichni klasictí filologové bohudíky
tak zlí jako' já, nevím, s jakými to, filology prichází dOlstyku.

Na otázku p. prof. B., zda se Cech musí uciti klasickým

jazykum, odpovídám rozhodne, že nikoli. Jeto samozrejmost,
o niž se nikdo nikdy nepre!. Že však nawho'vaná reforma
znamená v praksi znicení klas·ického vzdelání u nás, dovoluji
si tvrcliti se vší tvrdohlavostí, které jsem schopen. Praví-ll
presto p. prof. B., že návrh "proti dnešku snaží se dokonce
v jednom smeru rozšíriti možnost studia klasických jazyku na
strední škole«, je to bohužel jen pokracování v té methode,
kterou jsem práve chtel charakterisovati inkrimovaným clán
kem.

K výtce defaitismu, jíž se cítí pan profesor patrne zvlášf
dotcen, poznamenávám, že jsem tím slovem chte! oznaciti
zbabelé odpadnutí od živé evropské tradice k splašenému

1lI0dernismu, k nacionalismu velmi omezene chápanému a k še
divému abstraktnímu dogmatu. Snad jsem užil tohoto válecného
termínu ve smyS1u ponekud neobvyklém, maje na mysli, že

tyto protiev,ropské a proti kulturní tendence se zvlášf typicky
projevi'ly v por a žen é m Nemecku a Rakousku.

Z celé reformní diskuse a zvlášte i z clánku p. prof. B. mám
definitivní dojem, že se neshodneme v názoru na strední školu,
pmtože se neshodneme v názoru na život a na' dnešní kulturu.

Myslím, že by bylo nejlépe, qbychom si my zastanci reálne
moderního a klasicky humanitního vZldelání navzájem nepre

káželi a rozdelili se jaksi o strední školy. Jestliže se podarí
prátelum reálne moderního smeru získati materiálni vetšinu
v parlamente, zpusobí vnejší a násilné uniform01Vání našemu
školství jenom škodu a nebude mít dlouhého trvání. Nebo!
verím, že se život dovede vždy zbaviti pout a že od demo
kracie chybující jest odvolání k demokracii lépe zpravené.

Budu Vám, pane redaktore, vdecen, jestliže tyto mé letmé
Pliznámky uverejníte, a zilstávám s uprímným pozdravem Váš

J. LlIdvíkovský.

o porotách.
Vážená redakce,

ve Vaší diskussi o porotních soudech nedotknuli jste se do·
sud jednoho. Ac neprávník, vím, že poroty byly zavedeny také

proto, aby byla znemožnena z historických anekdot dobre známá
úplatnost soudci'!. Jsem dalek toho obvil10vati dnešní soudcovsk.Í'
stav z úplatnosti. Ale jsem jist, že v dnešní atmosfére nedllvery

a podezíravosti každý soudce, který by osvobodil ku pr. archi
tekta Hlasivce bez výroku poroty, by byl hlasem lidu oznacen

za podplaceného .. Soudcové ke své úmorné a málo závidenihodné
práci by byli zatíženi odstranením porot ješte dvema težkými
vecmi.
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prvé ve velkém procentu prípadu nerozhodných je to pouze
a svedomí, jak rozhodnouti. Tomu se soudcové, myslím,

o vyhýbají; nebude-li porot, stanou se z nich bud nežádoucí
é stroje na rozsudky, anebo to jejich nervy dlouho nevydrží.

o vojenských popravách se ríká, že jedna z šesti patron je
, a každý voják má právo verit, že on nedal smrtící ránu.

e pri porote si každý mt'de myslet, že jeho hlas nebyl tím,
Ý rozhodl o odsouzení žalovaného na smrt. Snad je to sen

tálnÍ, ale myslím, že ani dnešní státní návladní by ne-
li být samosoudci.

Za druhé pak každý soudce by. se musel bránit proti vlivum,
e by všechny ponekud zámožnejší vrstvy na nej chtely vy
vati. I ten nej ideálnejší a nejprísnejší soudce by musel

marnit spoustu casu na to, odmítati ruzné ty dárky tím nej
wejším i nejrafinovanejším zpllsobem mu podstrkované.
tejne by se nikdy podezrení z úplatnosti neubránil.

Odstranením porot se všemi jejich hroznými nedostatky by
podkopala beztoho dost labilní dl':Ivera v justici. V co bychom

mohli se duverovat?

Zdraví Vás v úcte
L. K1'alls.

Je katolictví nebezpecné?
Pane redaktore,

poslední »Prítomnosti« zasáhl do polemiky o katol. nebez

p. J. Laštuvka. Bylo-li snadné, domluviti se s Vámi, zde
tak snadné nebude: stojíme patrne s p. Laštuvkou každý na

brehu.

ako clovek, prodchnutý technickou kulturou, nerad ctu teo
eké disputace. V otázkách náboženských spokojuji se pro-

: my vím e, žen e vím e, protože jiné odpovedi nemuže
dáti žádná CÍrkev ani žádná veda positivní. Nevíme, odkud

zde svet, nevíme, kde skoncíme. Poznali jsme jen jedno, že
e rádi na svcte a že se zde všichni chceme míti dobre. Ne-

nám o boj protináboženský, pokud náboženství zustává
cích lidských a reší si jen otázky takové, na než nelze dáti

vedi presne vedecké. Jakmile však kterákoliv církev za
z vlastního pole náboženství do rllzných otázek praktic

I jest to již problém politický. A tyto vlastnosti
°cism, jakožto snaha po knežské svetovláde, nesporne má.
práve na tomto poli všude podlehl a musí podlehnouti.

onomii jakž takž uznal všechny zákony, proti nimž marne
svou hrud; orelské jednoty, založené na darwinistické

Tyršove: v zdravém tele zdravý duch, jsou prímo vý-
em katolicismu klášteru, májové úvodníky krestansko

nich listu, hemžící se prímo socialistickými frázemi, jsou
m dukazem, že katolickým almužnictvím sociální otázku
Viti nelze. :Ríkám-li, že nectu rád úvahy teologické, nezna-

to, že zustávám kliden tam, kde se zneužívá mystických
prostých lidí pro kulturní a hospodárskou reakci a pro

sociálního pokroku. Príti se o otázky konfesní je
zbytecné. Toto století postavilo nás už pred duleži
ky: otázku sociální a z toho plynoucí celou radu otázek
otázku socialismu, vedeckého rízení práce atd. Proto
užeme býti IhostJCjni k boji katolicismu o hospodárskou
ncvadž tento hájí v sociální politice status quo.

možno ani nechati zasahovati církev do školství tak, jak
bylo dríve. Církví je na svete tuším na 50 a žádná z nich
monopol na etiku. Etické hodnoty krestanství nikdo ne
o Ti, kterí jsou mimo církve, staví též na pilírích etic·
hodnot krestanství a casto pronikavej i než ti, kterí kaž-
dne okázale volají: »0, pane, ó pane!« Vy se, p. Laštuvko.
ete tím, že církev skoro za 2000 let vykonala v oboru

daleko více Inež »Volná 1!yšlenka«. Jeto nepopíratelno.
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Ale pri tom, jakou úžasnou mocí byla obdarena, je to nepatrné
aktivum pro »vyznavace krestanství katakomb«. Mela 2000 let
casu vychovávati lidi, 2000 let mela cas opakovati si, že »dríve
projde velbloud uchem jehly, než bohác do království nebes
kého«. A 2000 let mela cas mysliti o tom, že nemá schvalovati
výbojných válek atd., atd., atd. Hospodársky dovedla se tak za
jistiti a v právním ráde jednotlivých státt'l tak utáboriti, že
opravdu je velmi težké s touto velkokapitalistickou organisací
vésti boj, byt i 'naše argumenty byly sebe správnejší a uznáva
nejší. A proto voláme my »pokrokári« po od 1 u c e c í r k v e od
stá t u. Ptáte se, p. Laštuvko, jaké jsou zásady této odluky.
Nuže: všechny organisace (tedy i církve) budtež si
v republice rovny pred zákonem spolcovacím
a s hro maž d o v a c í m. To je snaha hnutí, založeného rovnež

na pilírích etických hodnot kresfanství, snažících se o laicisaci
jednotlivých republik. Ci myslíte, že je spravedlivo, aby si cír
kev mohla usporádati kázání kdykoliv a napr. »Volná My

šlenka«, když chce porádati prednášku, musila napsati okresní
správe politické oznámení a nalepiti na ne kolek Kc 2'-? Do
vC'dete-li býti spravedlivým, reknete: není!

A tecT k té Morave! Skutecnost, že s lidovou stranou, t. j.
politicky s katolicismem, kulturne s katolicismem a hospodár
sky s katolicismem jde témer všude i bývalá šlechta, není bez
významu. To budou patrne ony stíny, o nichž se zmínil p. La
šluvka. Doba, kdy se zakládaly hospodárské bes_edy,'"TIl'ifeisei1ky,
hasicské '.sbory a knihovny, ta už je ávno za námi. A byla by
to zajímavá statistika. Zvlášte u tech knihoven! Jsou obce, kde

knihovny zakládaly s o k o 1 s k é j e dno t y, D. T. ]., u C 1

tel s t v o a jiné spolky. A tech obcí, kde cinili tak kneží, je
tolik, jako bílých vlaštovek. Kneží nejhorliveji kol portovali »Sv.
Yojtecha«, který za války vesele vycházel, zatím co "Voln,í
.\ryšlenka« byla zastavena. Dnes zakládají lidovci své kniho~y
orelské, nechtejí, aby jejich lidé cetli z verejných knihoven.
Dojí se osvety, p. Laštuvko. Jsou to, odpustte, Koniáši století
p<Íry a elektriny. Technická kultura dneška volá po jiných kul

tivátorech duší, hlásajících radost ze.života a snažících se o rea
h;aci lásky k bližnímu v paragrafech a právním ráde. A toho
l1éjSOUschopni zastánci filosofie stredoveku.

Inž. A. Olšanský.

II.

Pane redaktore!

V 21. císle Prítomnosti p. Laštuvka povídá, že atolicismus
na venkove udelal mnoho nedocenitelného. O t0111 ani nepo

cllybuji, ponevadž ty Hospodárské besídky, Reifeisenky a po
dobne stejne jako literárním tendencním brakem nabité ven

kovské knihovny katolickými kulturtrégry založené jsou expo
siturami státu ve státe, a to vskutku se strany zákonodárcu do
sud nebylo doceneno! Maj í ten úcel, aby soustavne otravovaly
dobrý a duveriv)' koren státu - lid. A plní i svuj agitacní
úkol, aby se mohlo ríci v protiklerikálním boji: hele, tohle
všechno jsme pro lid ucinili my, katolíci, zatím co pokrokári
tomuto lidu nedali nic než poukaz na volnost myšlenÍ. A jak
již tomu u lidu jest, vybére si Vždycky spíše jed zabalený
v pozlátku než neviditelné a zdánlive neužitecné premýšlení!

At se p. Laštuvka podívá Ina Slovensko a Podkarpatskou
Rus, tam uvidí na venkove kulturní a státotvorné dílo kato·

licismu takové, že sám, ac katolík, se té duševní bídy lidu
zhrozí! Ale ježto nepochybuji, že p. Laštuvka jako dobrý ka
toHk z Moravy je i velkým vlastencem aspon na venek, svalí
patrne zbídacení lidu toho s klidným svedomím na - bývalou
macTarskou vládu! Nebot macTarský nebo slovenský katolicis
mus se mu nehodí do krámu, a proto o nem nemluví, že ano,
p. Laštuvko? Abyste se zbavil plochých, nic neríkajících vet,
doporucuji Vám pravidelnou cetbu "Slováka« a »Slovenské
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pravdy« a - budete-li chtíti ovšcm - rozzlobíte sc zcela po
ctive nad cinností katolicismu tak sproste demagogicky nelo
gickou, že není divu, jestliže lid, jemuž se nic jiného denne
nepredkládá, se naprosto zmate, zblbne a stane se proti státním,
jak u nás na venkove i ve mestech vetšiGOU jest!

Jdete, p. Lašti'lvko, do východoslovenských a podkarpato

ruských kosteli'l, kde si z kazatelen udelali katolictí kneží poli
tickou, protikulturní a protistátní tribunu v rouše církevních

pomp a snad - zase ovšem, budete-li chtíti - pochopíte, co je
tu katolicismus, zda není podlou protistátní zmijí a vedomým
ohlupovacem nekultivovaného lidového mozku!

Ovšem, je jisto, že jako Jeho Velicenstvo císar pán pokládal
za zdravé státu to, co bylo zdravé jeho kapse, tak katolicismus
r í k á, že je státu zdravé to, co je zdravým pro vzrust jeho

moci. Ale, p. Lašti'lvko, ruku na srdce, že tomu sám neveríte,
co jste napsal, ono je to tak bezmyšlenkovité, že bychom jinak
mohli míti domnení, že i vy patríte ke stádu tech katolicismem

odcqovaných duševních ubožátek, která ríkají o necem, že to je
svaté, ponevadž svatost ocistuje špinavé svedomí!

Konecne je mi jasno, že vésti polemiku s katolíkem o nebez
pecí katolicismu pro stát je asi takového významu, jako hádati
se s p. ministerským predsedou o bezcharakternosti koalice, a
proto již mlcím.

2dI:.ad Vás, p. redaktore
v úcte Váš

F. Šníme!?

Košice, 7./VI. 1925.

Ješte odpovedi.
1.

Vážený pane redaktore t

Sledoval jsem od pocátku tanec názoru, jímž byl obskakován

problém pana K. M. a zdá se mi, že teprve v posledním císle
padlo, Yl dopise pan<li H-a, osvobozující slovo, jež se dralo na
rty jiste nám všem duševním pracovníkum, když jsme cetli
ruzné ty výtrysky ze J životní moudrosti sytých. Myslím slovo
odiosní, za to ale výstižné; bartipán. Je dobre, že to ve vší
jasnosti bylo receno, ponevadž nemá smyslu, brucíme·li podobná
slovícka dennc padesátkrát do vousu a zamlcujeme-li je z úcty
ke spisovnému jazyku, jehož diUežitost není ·snad vetší než

duležitost existencní otázky. Bartipánové urcují dnes zpusob
našeho života, jejich duchem je prodchnuto naše spolecenské
zrízení, naše zákonodárství, naše politika, naše zábavy, naše kul·
tura, naše školství, naše náboženství, jejich diktát zavírá nám
svet prírody a vhání nás do sveta, v nemž není hodnot mime

hodnoty penežité. Pouze bartipán muže cloveku, jenž prodelal
- predpokládám že s chutí a ne s odporem - latínské pro
saiky a básníky, filosofickou propedeutiku, nekterý svetový
jazyk a jiné, radit, aby šel k Ba(ovi do Zlína. Poncvadž jsem
náhodou byl pet mesícu svého života skladním delníkem a znám
tedy infernální muka, jež inteligent zkouší mezi delnictvem,
k nemuž ne m u ž e nalézt prirozený vztah, ponevadž takového

vztahu na tak velikou dálku vubec není, mohu panu ing. V. A.
nCI, ze mu neradím, aby se na radu udelenou panu K. M. od
volával jako na prltkaz své moudrosti. Neschvaluji venkoncem
zpusob, jímž pan K. M. reší ;;vi'Ij problém, ponevadž jsem

práve presvedcen, že kdo si neumí poradit sám, je ztracen. Rady
panu K. M. udelené, jichž vetšinu pokládám za mnohem bez·
hlavejší než pocínání ,pana K. M. samého, jsou toho jen dalším
dukazem. I nezbude panu K. M. nic jiného, než dát se po tomto
více méne literárním výletu na reálnejší .cestu, protloukat se
z pocátku, jak se to dá, v nadeji, že lidská spolecnost dríve nebo
pozdeji použije jeho schopností a vedomostí. K tomu je treba

JI. cervna 1925.

odvahy a trpelivosti, dusáhne se tím ale daleko více než poslou
cháním bartipánských rad.

Se srdecným pozdravem
C7tt"sor.

II.
Pane redaktore!

Terezín, S. cervna 1925.

Jsem Vám velice povdecen za to, že uverejnujete ty rllzné

dopisy. Z ,tech se více poucím, než z ruzných sáhodlouhých úvah.

Nekdy mám z leckterého dopisu radost, jindy bych nekterému
tomu pisateli s chutí rekl neco od plic.

Dopalují mne ty ruzné dopisy napapaných pánu, kterými od·
povídají na dotaz p. K. M. Ono se jim to pekne kouká z tepla
- a s jakou povýšeností radí!

Rád bych slyšel, co by mi odpovedeli, kdybych se jich zeptal
na tohle:

Co .mám delat já? Jsem také mladý, mám již to štestí, že
)sedím« ve státní službe (dosud však nedefinitivne), chci však
také vykonati svoji povinnost jako muž, chci dáti svetu lep

šího po'tomka, než jsem sám. K tomu potrebuji nezbytne se
oženit? Ale mohu se toho odvážit se 700 Kc? Rekne se mi:
pockej! Já však s bídou pocítám tak do 50 let života. Ta krátká
doba by mi nestacila, abych díte vychoval, zaopatril. Tedy bych

se nemel ženit. Ale což když si pak položím otázku; k cemu
žít? Jakou radost mám mít ze života, když v posmrtnou radost
neverím. To je pak po chuti žít. Za tyhle myšlenky, vím, by
se na mne leckdos vrhl a vycítal mi sobectví, ale to bych kaž
dému poradil, aby se pekne uprímne zeptal sám sebe, nechce-li
také v živote mít radost, netouží-li po tom dát svetu nekoho,
kus sebe.

A ted mi muže nekterý ten napapaný poradit, abych se oženil
s bohatou. Za takovou šalamounskou radu již predem dekuji,
mám té zlosti tak dost.

A-ško.

Listárna redakce.

K dOpiSlt p. K. M. dostali jsme tolik odpovedí, že bychom

jimi vyplnili celé císlo »Prítomnosti«. Je tedy vylouceno, že
bychoITII je mohli všechny otisknouti, a vybrali jsme proto nej
typictejší. Zároven uzavíráme debatu. Pripomínáme, že v do
pisech cím dále tím více se projevuje názor, že otázka p. K. M.
sáhla na bolavý bod našeho života a že ji není možno proste
kvalifikovati jako výplod bezradného individua.

Knihy redakci zaslané.

lan Grmela: Srdce sveta. Básne z let 1923-1924. Obálku do
linolea vyrezal Josef Capek. Nákladem A. Krále, Praha-Smí
chov. Stran 30 za T- Kc.

losef Holý: Panenciny knížky. Verše. Souborné vydání, sva

zek 2. Nákladem A. Píši v Brne. Stran 40.

losef Holý: Skokády. Verše. Souborného vydání svazek 3.

Nákladem A. Píši v Brne. Stran 90.

Šumava, generální mapa znacených cest turistických, ceských
i bavorských, v sedmi barvách. Zredigoval Jaroslav Pacovský.

Jákladem Klubu csl. turistu, v komisi nakladatelství J. Svátka
v Pra21e. Za Kc 13.-.

Emil Vaehek: »Pán sveta«. Fantastický román. Obálka Jos.
Capka. 16. svazek rom<Ínové knihovny »Proud«. Nákladem Cinu.

Stran 338 za Kc 36.-, váz. za Kc 49.-.


