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Literatura a umení

3,
:Ríká se, že mým predchudcem v režii u nás byl re

žisér Zavrek Toto tvrzení jest oprávneno toliko v ur
citém omezení. Zavrela, proslaveného v té dobe v Ber
líne, privedl jsem do Prahy v léte 1913, tedy v dobe,
kdy jsem meU za sebou již urcité režisérské v)'kony,
na pr. Shakespearovy »Veselé ženy Windsorské«, Gi
dova »Krále Kandaula« atd. Zavrela js'em po~val
k rež.ii po pádu Stechova reditelství, k inscenaci Dy
kova »Zmoudrení dona Quijota«, které jsem mel dle
prání básníkova osobne ríditi. Dílo stavelo provedení
v cestu cetné prekážky svými dramaturgick)'mi obtí
žemi, k jichž transkripci' nemel jsem v té dobe v di
vadle dost autority, Pozval jsem tedy k spolupráci
lavrel'a, který cestoval Evropou se svou úspešnou
inscenací operety »Mikado«. Nemohu ríci, že by mi
byl Zavrel svou režijní prací ukázal nový svet. Jeho
režijní snaha, smerující k zjednodušení prostredkLl,
koncentraci a int'ensite úcinu, byly mi' potvrzením mé
vlastní inspirace. Avšak tehdy režie Zavrelova stála
ješte v okruhu svetového názoru impre sionistického.
probíjejíc se z této oblasti k ideálu absolutní drama
ticnosti, jež byla v Nemecku nove uvedomena vystou
pením Wedekindovým, u nás však našimi pestiteli ná
lad na scéne vubec ješte nebyla pocítena. Zavrel ote
vrel mi oci po jiné stránce. Byla to stránka drama
turgická, která v Zavrdove režii »Dona Quijota« ma
nifestovala se pro mne zpusobem revolucním. Po prvé
jsem názorne videl, že predpokladem dobrého režiséra
je výborný dramaturg.

Byl jsem tehdy napjate zvedav, jakým zpusobem re
žisér Zavrd rozreší techni'C1<:y»neproveditelné« obtíže
hry. Byl jsem prekvapen jednoduchostí metody. Všude
tam, kde stanul režisér bezradne, priskocil mu iI1apo
moc dramaturg, škrtnuv proste místa technicky ne
zmožitel'ná, premístiv scény, které byly básníkem ne
úcinne razeny a škrbnuv ony, které vyznívaly scénicky
na prázdno. Na míste básníkem žádaného dvorce
v trepetavém svetle letním, kde kdákají slepice, uzrel
divák na scéne hlubokou noc, kde kraji'na byla nazna
cena nekolikacentimetrovými kopecky. Na míste vele-

libovule herecké reprodukce jednotlivcLl tríštila bohatý
a vypestený vkus režisérLlv. K vapilova režie pripadala
mi jako souhrn štastných náhod, ale nikoli moone
'Tženého jednotícího programu umeleckého. Vi'<iel
jsem u neho vždy v)'oorné jednotlivce, zrídka kdy V)'
borný cdek. Kvapil zkrátka nechápal režii jako vý
kon ensemblový. Tvoril nálady na míste dramat. lm
pressionistický vkus dohy obrážel se mi v této labilite
scénické práce, která pri'Vedla impressionistické di
vadlo ad absurdum. Toto divadlo skoncilo i pro za
ujaté nadšence, myslím, K vapilovou poslední inscenací
»Romea«, Dotýkáme-li, se u této príležitosti stínu re
žijní práce K vapilovy, bylo by lIlespravedlivo nezazna
menaú soucasne veliké její historj.cké zásluhy, která
v dobe dramaturgicko-režijního diletantismu Schmo
ranzova znamená základ režijní tvorby ceské jakožto
samostatné jevištní tvorby umelecké a první uvedo
mení si ceské režie jakožto synthesy remesel scéni
ckých dle estetických zákonu výtvarných i básnických.

PfítomnosL

Hilar:

Co myslim o divadle.
Spolupracovník »Prítomnosti« p. re

daktor A. Veselý, vycerpav radu he
reckých interviewi't, navštívil mne a
položil mi radu kardinálních, nicméne
zajímavých otázek, na než odpovídati
improvisovanou spolecenskou konver
saCÍ bylo by škodou oboustrannou.
Zasílám proto redakci })Prítomnosti«
prímo tuto scholii, svým zpusobem
vázanou na dané otázky, nicméne prece
jen osobne myšlenkove formulovanou.

K. H. H.

2.

Tážete se, co mne hned od pocátku delilo od K va
pila? Zdá se mi, že to byl :celý názor na divadelní
práci a metodu pracovní. K vapilova predstavení je
vila se mi do té doby jako díla vzácné vytríbenosti
ekorativní, ale bez pravého dramatického rytmu a na

ti, ježto v nich improvisace hereckého énsemblu a

ROCNíK II.

1.

Netoužil jsem nikdy státi, se režisérem. Když o uni
versit,ních prázdninách na Hluboké moji vrstevníci
Bor a Endler, zakoupivše všemožné teoretické knihy,
snovali budoucí rdisérskou kariéru, zanášel jsem se
rozsáhlými plány budoucího dramatika, jehož cinnost
jediné vzrušovala mé srdce. Z této ctižádosti a veden
touhou poznati drama ze stránky praktického remesla,
prijal jsem v létech desátých na iniciativu své pozdejší
choti sl. Ba,ldové na Vi'11ohradech místo divadelního
lektora, uprázdnené odchodem Prusíkovým. Urcité
zkušenosti,k tomu úradu n,abyl jsem v Ber1'íne, kde za
studií klasické filologie mel jsem príležitost poznati
režijní produkci Brahmovou a cástecne il Reinhardto
vou, dramaturgii Babovu a Kerrovu. Režisérem stal
jsem se v i a fa 'e t i, z potreby divadla rozšíriti okruh
literárních režiséru Mestského divadla, kde vedle re
ditele scénoval jedine již stárnoucí A. Jirikovský a
kde odstoupením Kamprovým a presídJ'ením režiséra
Táborského spadl celý režisérský provoz na bedra Fr.
Illavatého. Celou mou režisérskou zásadou bylo, v ni
cem nenavázati na režijní zpusoby a zvyky, v divadle
tehdy panující. Videl jsem, s jak úžasnou lehkomysl
ností a nepripraveností pristupuje se v divadelní praksi
k odpovednému úkolu režie, a jak tvurcí výkon re
žiséra, který má stvoriti z nekolika civilních osob, z ne
kolika zásten, z nekolika kusu lIlábytku neznámá kul
turní prostredí netušené básnické atmosféry, stlaceno
je divadelním remeslem na nekolik primitivních po
velu, kudy na scénu jíti a kudy odejíti. Pristoupil jsem
k úkolu své první reŽÍ'e tím zpusobem, že mal)' diva
delní prostor, jejž mel jsem k disposici za úcelem
oživení, omezil jsem na nejnutnejší míru, že jsem pri
vátní vyjadrovací zvyky hercu omezil na nejšetrnejší
vztah k predstavovaiI1ému dí-tu a že jsem podrobnou
domácí prípravou ve své režijní knize precisoval prí
zvuk, výraz i spád každického na scéne proneseného
slova - vše v duchu predstavované hry. Byl to
Bahruv »Pavouk«.
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. hor, s jichž titanských vrchol'Ú meli mluvih neštastní
milenci, postavÍ'! režisér dva trímetrové vršky, na mí
ste špalne,lské arény, kde'se odehrávají býcí z~pasy,
postavil na scénu nepathiou kulisku úzkého vchodu,
jíž se na scénu sotva prodral poloznicený D'on QU1jot
- zkrátka režisér mel odvahtF' ujmouti se básníka
proti nezkušenému dramatiku" a dramatického díla
protit Inezkušenému básníku. Režisér Zavrel v »Qui
jotu« projevil odvahu podati pomocnou ruku nezku
šené hre dramatikove i hercove proti zkušenému di-

'vákovi. Tento spolutvurcí rys cinnosti režiséra-dra
maturga stal se mi príkladem a muže býti' výbornou
výchovou celé naší režii a dramaturgii. Práve dnešní
režii a dramaturgii, které za. nových politických

.podmílnek stoji pred úkolem scénovati celou naši' sou
dobou dramatickou tvorbu a dramaturgisovati ji pred
zraky celé Evropy.

4·
Tážete se mne, jak se dívám na dobu svých »expe-

rimentu«. Pokládám tuto otázku za demagogickou.
Mojí protivníci ríkali o mé divadeln:í cinnosti, že príliš
experimentuje. Toto slovo, jemuž se na ulici neroz
úmí, nutno opraviti. Byv si pevme jist svým progra
mem a cílem, k nemuž jsem spel, nikdy jsem na di
vadle neexper.imentoval, nýbrž toliko riskoval. Risko
va,lt jsem v operetním divadle vedle »Veselé vdovy« a
»Kouzla valcíku« hráti Kleistovu »Pentesileu« a Dyka.
Riskoval jsem z charakterního milovníka Zakopala
uciniti molierovského komika Zakopala, riskoval jsem
v dobe neúspech LIoficielního Moliera - »Lakomce« a
»Tartuffa« na Národním divadle - hráti »Dona J ua
na«, »D;vndina« a »Amphytriona« zpusobem a stylem,
který neodpovídal ani kožené tradici ceského predvádení
Mol.i'era, ani podobné molierovské tradici v Comédii
franc;aÍ'se. Riskoval js'em potvrditi propuštení rétora
Dobrovolného a postaviti na jeho místo hrcivého Vy
dru, postaviti venkovana Vydru vubec do popredí ce
ského divadla. Riskoval jsem na meštanském divadle
na míste Schonthana a Kadelburka hráti Verhaerena

, a Krasi1Í.ského. Riskoval jsem ma míste Ohorna a Su
dermanna Sternheimá a Ibsenova »Gynta«. A vý
tvarne riskoval jsem v dobe Muttichove a Šimunkove
Weniga a Hrsku, v dobe Wenigove a Hrskove Vlast.
Hofmana. To vše se ,dálo .nikoli z plané touhy po
experimentování, :li Itriviální ,lehkomyslnosti, n)'brž
'zúzkbst1'ivého vedrniIhiBpovinnosti k našemu divadel
nímu pokroku \vývoji. Tolik k otázce, pokud »jsem si
byl svou vecí jist.« Pokud se experimentu jako úsady
divadelní týce, netajím se tím, že miluji spíše divadel
ního reditel'e, který pro SVLIjumelecký pud financne
zkrachuje, než reditele, který ve s.vé obchodní opatr
nosti radeji umelecky shnije. Na divadle nikdo, kdo
nic neriskuje, nic záslužného neprovede.

5·
K otázce mé režijní spolupráce s hercem, k otázce,

zda mne herec inspiruje a jakým zpusobem, Ježto za
základní úkol režie pokládám úkol sjednotiti ducha
díla a priblíži'ti jej vyjadrovacím prostredkllm herco
vým, obé pak sprostredkovati fantasii divákove, to
jest spojiti si predstavu básníkovu s predstavou di,vá
kovou, stojí pro mne mezi obecenstvem a básníkem
herec vždy jako tlumocník, který muže prispeti k har
monickému vyznení díla režisérova, anebo mu preká
žetÍ'. :To, zda herec tvorbe režisérove prospívá nebo
prekáží, závisí nejen od bohatství jeho umelecké osob
nosti, tedy od jeho individuálních schopností, ale i od

jeho speciálních schopností tvoriti v souhrnu predsta
vení ensemblove, to jest nejen v pomeru k dílu básní
kovu, výtlvamíkovu, symfonikovu, ale i k umeleck~'m

. kvalitátn SV3,t!hspoluhrácu. Nadaný herec dovede ne
"jenom1vystih>nouti ráz své úlohy, ale intuitivne uhod

nouti, rytmus a melodii celého díla. Od intensity jeho
intuice závisí, má-li jeho predstava plIsobiti nejen na
s<!Mhrnensemb1'u, ale i na režijní predstavu režisérovu,
Népracoval jsem s Voja'nem, ale pevne pr.edpokládám,
že hrál-li tento Hamleta, mel v sobe tolik intensivní
predstavy celé hry, nejen své, ale i ostatních rolí, že
mohl smele režisér této herecké vis i podrobiti svoji
vlastní reži'jní visi .. což mohli s prospechem také uci
niti interpreti ostatních rolí. Ackoliv jsem zvyklý pri
své režijní práci prostudovati a popsati text predvá
deného díla v reži.jn~ knize do všech možných podrob
ností ski<zzováním každého gesta, jež s tím kterým
slovem je spojeno, zasahovati do malírské a prosto
rové realisace se všemi nejúzkostlivejšími nuan
cemi, prece neváhám tuto práci okamžite meniti
nebo zavrhnouti, jakmi,le pri' zkouškách pozoruji, že
predstava hercova v kterékoliv podrob\nosti jest ži
vejší, životnejší, slovem umelecky pravdi'Vejší než
má vlastní. Tak na pr. když jsem se sešel s Vy·
drou v »Tanci smrti«, jakkoli,v moje režijní, predstava
(\ této hre byla vypracována do podrobností, které di
vadelnímu rutinéru jiste by pripadaly bláznovsk)'l11i,
vojácký úhoz tónu Vydrova v úloze Edgarove nutil
mne naráz prelac1'ovati dikcní, gestikulacní. obrazovou
i svetelnou pianollu mé režijní knihy. Jakkoliv jsem
byl vždy odhodlán hájiti, proti méne 'citlivému herci a
výtvarnému spolupracovníku svou režijní visi s vá
lecnou fanaticností, jakmile jsem uslyšel mezi zku
šební prad z hrdla hercova intonaci melodi.ctejŠí, uzrel
gesto výmluvnejší a postreh 1 v)'tvarn)' projev pravdi
vejší a presvedcivejší mého vlastního režijního snu,
zrušil jsem svuj plán naráz, abych se chopil interpretace
pronikavejší. Když jsem se sešel ve »Hmyzu« s' »chro
backou« pí. Hiibnerové, kteroU' dle prání autoru mela
tehdy hráti umelkyne zcela jiná, a vyznacil jí své ryze
zvukové pojetí techniky herecké interpretace toho
aktu, za~ntonovala mi tato v nejbližší zkoušce gesti
kulacne i hlasove roli tak sugestivne, že jsem její in
terpretací dopJ'nil foneticky relief své režie celého
tohoto aktu. Miluji. herce a podléhám hercllm, kterí za
ostr.njí mou režijní predstavu a stmel~ljí melodii en
semblového v)rkonu. Nenávidím hrubých dOl11)'šlíVcll,
kterí nemajíce nervu pro subtilitu šetrné práce tvorby
ensemblové, domnívají se, že stojí na scéne, pokud
hrají svoji úlohu, sami'. Cit ensemblové spolupráce,
bez níž, jak se domnívám, moderní režisér nemltže VLl
bec uskutecniti svého režijního díla, byl vypestetn v ma-
lém ensemblu vinohradském v dobe, kdy jsem jej

opouštel, a nejbolestnejší prekážky režijní tvorby na
lezl jsem pri svých \Zacátcích v Národním divadle
práve po této stránce, ježto mnohé výtecné herecké in
dividuality starého ensemblu Národ. divadla neznaly
na scéne ani umeleckého ani civi,lního príkazu praco
vati v celku a zríci se všeho okamžitého úspechu ve
prospech celkového vyznení scény, aktu, ba celého
kusu. Herecké prání, vyslovené pri urcité príležitosti',
»aby alespon týden pred premiérou bylo práno herci
vydechnouti, a prijíti na své myšlenky«, pokládán1 za
absurdní. Herec dle mého soudu má vydechnouti
v dobe príprav - ne výkonu - a vlastní myšlenky
má prinésti do zkoušek, nikoli k až k predstavení.
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lesných nemravu a chyb, zapomínaje, že pravdivost
umeleckého 'výtvoru a tudíž prirozenost herecké tvor
by jest necím zcela jiným než privátn.í habitus hercuv.
Nuže, rozumím prirozenosti nového realismu na je
višti zcela' jinak. Jsem toho názoru, že pri.rozenost
hereckého v)rkonu spocívá v tom, že za umeleckým vý
tvorem stojí herec svou celou umeleckou osobností jako
souhrnem všech zkušeností reálních, myslitelských i
civních. Domnívám se proste, že hrdinu nemuže pri
rozene a pravdive predstavovati zbabelec, nýbrž clo
vek statecný, a že herec nemuže predstavovati priro
zene hereckých osobností, kterých pred tím nen.aplnil
svými vlastními zkušenostmi.

II.
:ptáte se, proc preháním komiku? Komickým je mi,

to, co odporuje prírode a prirozenosti. Komickým vý
tvorem kladu výtvor hercuv do dramatické antithese
k prírode a k tomu, co jest prirozené, a abych zdllraz
ni.1 tuto antithesi, sesiluji komický úcin.

12.
A obecenstvo? Obecenstvo všech veku, za Aristo

fana i Shakespeara, Moliera i Shawa, melo vždy ne
pr·ekonatelnou náklonnost k nízkosti. Je na básnících
a umelcích scény, režisérech i hercích, aby sv)rmi
schopnostrpi. tento pud k nízkosti v obecenstvu preko
návali. Jsem t.oho mínení, že každý autor, dra
maturg, režisér i herec mají konec koncll takové obe
censtvo, jakého zasluhují.

Karel Capek:

Dvanáctero figur zápasu perem cili
prirucka pisemné polemiky ..

Tato strucná prírucka není urcena zápasníkum,
nýbrž ctenárum, aby se ponekud vyznali ve figurách
zápasu; pravím ve figurách a nikoli v pravidlech,
nebol tisková polemika na rozdíl od všech j~ných druhu
boje, zápasu, putky, klání, šermu, šarvátky, zápolení,
turnaje a vubec mužného merení si·r nemá žádných
pravidel, aspon u nás ne. Na pr. v reckorímském zá
pase nerní zvykem, aby si odpurci pri potýkání vyna
dali; pri boxu není zvykem tlouci pestí do vzduchu
a pak prohlásit, že odpllrce je knock-out; pri bodáko
vem útoku není zvykem, aby se vojáci obou stran na
vzájem pomlouvali, - to za ne obstarají novinári v zá
zemí. Nuže, to vše a mnohem více je zvykem v li
ter.ní polemice. a bylo by težko nalézt neco, co by
expertní polemický zápasník uznal za nedovolený
chvat, za unfair hru, za surovost, podfuk nebo nery
tírský trik. Není tudíž možno popsat a pojmenovat
všechny figury polemické exhibice; dVaAnáctfigur, jež
uvedu, jsou ty nejbežnejší, jaké se vyskytují v každém
i zcela nenárocném tiskovém zápolení. Kdo chce, af
je doplní o další tucet.

I. Des pic e r e, cili f i g u r a p r v ní. Záleží
v tom, že se polemisující musí uvést jako intelektuálne
a mravne nadradený svému odpurci; nebo, což je
totéž, je nutno dát na jevo, že odpurce je omezenec,
blbecek, skribent, tlachal, nula, dutá nádoba, epigon,
taškár, nevzdelanec, onuce, plevel, zmetek a vubec sub
jekt Inehodný, aby se s ním mluvilo. Tento apriorní
predpoklad dává potom polemisujícímu onen sytý,
poucný a sebejistý polemický tón, jenž nevyhnutelne
patrí k veci. Polemisovat s nekým, soudit nekoho,
nesouhlasit s nekým a zachovat pri tom jistý respekt.
to 'nepatrí k národním obycejllm.

2. F i g u rad r li h á cili T e r min i. Tato fi
gur'a záleží v tom, že se užívá jistých specielne pole
mick)'ch obratu. apíšete-li, dejme tomu, že po vašem
zdání pan X. nemá v necem pravdu, odpoví pan X.,
že jste se na neho »zákerne vrhl«. Jste-li tohO náhledu,
že neco pohríchu není v porádku, napíše váš odpurce,
že nad tím »Ikáte« nebo »roníte slzy«. Podobne e
ríká »láterí« místo protestuje, »klev'etí« místo pozna
menává, »spílá« místo kritisuje a tak dále. Temito
obraty jste plasticky vylícen jako nakvašený, potrhl)',
neodpovedn)' a jaksi pomi,nutý clovek. i když jste ná
hodou klicfas pokojný jako lama; tím je zároven vy
svetleno, proc si váš ctihodný odpurce na vás mus\
vyjíždet s takovou slovní vehemencí, nebot se proste
brání proti vašemu zákernému vrhání, spílá,ní a lá
terení.

3. l' r e t í f i g u r <, sluje C a p utC a n i s. Zá
leží v jisté dovednosti užívat jenom takov)'ch slov.
jaká mohou vzbudit o potíraném odpurci špatné mí
není. Jste-Ii, rozvážný, je moŽino o vás ríci, že jste
opatrnický; jste-Ii duchaplný, lze ríci, že jste ducha
plnický; jste-Ii naklonen prostým a VeCn)'ffi duvodum.
možno ríci, že jste všední a triviální; jste-Ii naklonen
abstraktním duvodum, lze vás s výhodou nazvat ne
životným intelektuálem, a tak dále. Pro zrucného po
lemika není proste vlastnosti, presvedcení ,nebo dušev
níhO' stavu, kted by nebylo možno pO'jmenO'vat ná
zviskem, jež sama o sobe odhaluje úžasnou prázdnotu,
tupost a malost Dotír<lJnéhO'odpurce.

4. N o n. h a be t cili f i g u rac t vrt á. Jste-li
treba ucený myslitel, lze vás parazit podle tretí figury
prohlášením, že jste hlubokomyslník, didaktický žva
nil, pouhý theoretik llebo cosi podobnéhO'. Ale také
vás lze Zl1'icit figurou Non habet; je možno ríci, že
se vám nedostává lehkého vtipu, smyslové bezprostrecl
Il10sti a intuitivní fantasie. Kdybyste však náhodou byl
bezprostrední a intuitivní, je možno vás usadit obje
vem, že se vám nedostává pevných zásad, hlubokého
presvedcení a vllbec ethické odpovednosti. Jste-li tvor
rozumový, nejste k nicemu, nebot se vám -nedostává
hloubky citu; jste-Ii tvor citový, jste pouhá onuce,
nebot se vám nedostává vyššího rozumovéhO' principu.
To, cO' jste nebo co v sobe máte, je vedlejší; je nutno
objevit, co vám není s hllry dáno. a ve jménu toho
vás zavrhnaut ve tmu a nicotu.

S. P á t á f i g u r a sluj.e Ne g are a záleží v tonl,
že se vám proste upre, co jste nebo cO' je vaše. Jste-li
na príklad ucený myslitel, je možno prehlédnaut tento
'akt a ríci, že jste povrchní causeur, plácal a diletant.
Tvrdil-li jste l11eústupne po deset let, že (dejme tomu)
veríte v certovu babicku nebo v Edisona, je možno
jedenáctého raku a vás polemicky prohlásit, že nikdy
jste se nepovznesl k positivní víre v existenci certovy
babicky nebo Tomáše Alvy Edisona. Je ta mož,no
proto, že nezasvecený ctenár to O' vás beztohorteví
a zasvecený má z toho zlomyslnou radost. že se vám
upírá nos mezi ocima.

6. Im a g o je figura š e stá. Záleží v tom, že se
místo odpurce, jaký skutecne je, podvrhne jakýsi svetu
nepodobný hastroš, nacež se tentO' hastroš polemicky
vyvrací. Napríklad polemisuje se s necím, co potíraný
odpurce nikdy nemel na mysli a nikdy v tom smyslu
nerekl; dokazuje se mu, že je pitomec a že se mýlí,
na jakýsi thesích, které jsou opravdu pitomé a mylné,
ale nejsou jeho.

7. P u g n a je figura príbulJ11á figure predešlé. Zá-
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leží v tom, že se odpurci nebo veci, kterou zastává,
dá falešn)' název, nacež se polemisuje s temito libovol
nými obecn)'mi slovy. To se delá hlavne v t. zv. boji
zásad. Odpurce se narkne z nejakého, lI1epatricného
ismu, a pak se tento ismus vítezoslavne potírá.

8. U IYx e s je figura o s m á. Její podstata je
uhnout na jiné pole a mluvit o necem jiném, než o cem
se vede spor. Tím se polemika v)'hodne oživí, slabé
po ice se zamaskují a nebere to žádn)r konec. Tomu se
také ríká unavovat odpurce.

9. T e s t i m o n i a. Tato figLlra znací, že casem lze
v)'hodouužít dovolávání se nejaké (kterékoliv) auto

r:ty. treba »již Pantagruei pravil« [nebo »jak dokázal
Treitschke«.Pri jisté scetlosti lze na každé mínení na
lézt nejaký citát, který je jedním rázem zdrtí.

10. Q u ú li S q U e. Tato ffigura je podobna pre
d vlé,jenže se nedovolává žádných autorit. Rekne se
roste »to je dávno odbyto« nebo »už dávno preko

nané stanavisko« nebo »bždé dite ví« a tak dále.
Proti tomu, co je takto prekonáno. není treba vést dal
·í(h dl'lkazu; ctenár tomu verí a odpurce je nucen
Mjit »dávno odbyté veci«. což je dosti nesympati<:ký
úkol.

J. lm p o s s i b i I e. Odpurce nesmí mít. pravdu
nikdy a v nicem. Kdyby se mu priznala jen špetka
rozumu a správnosti, byl by polemický zápas jaksi
ztracen. Nelze-Ii nejakou jeho vetu vyvracet, je vždy
ješte možno ríci: »Pan X. mne chce poucovat. že ... «
lIPan X. se ohání pravdami tak plochými a dáv'no
známi'mi,jako je jeho ,objev', že' « »P;Jn X. troubí
na ústup a skr)rvá se za tvrzení « »Žasni, svete!
• lepá slepice našla zrnko a nyní provolává, že ... «
Zkrátka, neco se najde, !l1e?

12. Ju b i I are. Toto je jedna z nejduležitejších
fiR'ura záleží v tom. že z literního boje je vždy nutno
odcházet s gestem víteze. Expertní polemik není
nikdy poraženl; vždy je to ten druhý, kdo »by! usved
m,« a »je hotov«. Tím se také polemika liší od kaž
dého jiného sportu. Reckorímsk)' zápasník uzná cest
., že bvl poražen: rtle snad žádná polemika neskoncila
lovy: Ruku sem. presvedcil jsi mne. Jsou ješte mnohé

'mé figury, ale už mne jich ušetrte; at' je ·Iiterární hi
torikové probírají na luzích našich revuí a novin.

Doba a lidé

H. Boczkowski:

Don Juan revoluce.
Savinkov je mrtev. 7. kvetna spácha:l sebevraždu,

kt rou bolševici zatijtjovali po šest dní. Zajisté neprišla
jim vhod. Vždyt dovedli znamenite využíti návratu

vinkova do Ruska a jeho »uprímné pokání« bylo po
olik mesícu hlavl1lím jejoi'chprotiemigracním trum-

fem. Savinkova potom nepotrebovali, ale prirozene
li se ho a právem: byl to virtuos spiklenec. Drželi ho
y sice s pohodlím, ale pevne ve vezení. Avšak Sa
kov nebyl z tech, jež lze za živa pohrbíti za mríže

" Byl z rodu zur[ivých bourliváku. Když videl, že
dohrém nedostane se ven z klece moskevské Cekv,

olil jiil1loUcestou osvobození, vuci níž i bolševici jsóu
mocni: dobrov'Ulnou smrt.

tak dovršen byl život, jedeni z nejbourlivejších a
jromantictejších, jaký kdy byl žit, souperící a nekdy

onávající kinematografick'Uu sensaci a detektivní
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11apínavo~t. Pohnutý a dramatický jeho beh byl zde
pred nedávl1lem výstižne vyJ.ícen.*) Nemusím tedy
popisovati, jej po stránce faktické.

Jde mi o neco ji'ného. Chtel bych se pokusiti o vysti
žení psychol'ogické jeho záhady, nebot je nepochybno,
že v prípade Savinkovove nejde pouze o prebehlíka
zrádce, jakým se muže zdáti na prv11típohled a zejména
po svém smírení s bolševiky. Jeho smrt - sebevražda
- ostr'e 'Osvetluje a zároven i stylove, abych t;{k rekl.
dovršuje velmi krivolakou cestu jeho revolucního 'f~'
voje a politických metamorf'Us.

Ješte pred krátkou dob'Uu pod dojmem zprávy
o jeho prechodu do tábora bolševiku byl jsem toho mí
není, že Savinkov je z rodu Jidášu lškrtriotských.
Dnes - po jeho sebevražde - myslím. že ta!(Qvé po
suzování prípadu Savink'Uvova bylo by psychologicky
nesprávné. Byl si'Ce prebehlíkem, skoro profesionehl[ím.
ale nikoliv z tech, kterí mení své politické prapory
za povestných tricet stríbrných.

Nadepsal jsem tuto úvahu »Don Juan revoluce<~,
chteje tím naznaci,ti. abych tak rekl, don-juanovský po
mer k revoluci a predevším k teroru a spikle!1ectví. _.
Pak by jeho problém a záhada patrily do psychoana
lysy.

Jeden z,e španelských žáku Freudových, pred nedáv· .
nem velmi za iíma ve vysvetlil psychoana,ly1:'i'ckou me
todou prípad Don Juanuv. - Dokázal, že nejde zde
o jakousi svrchovanou pr'Ustopášnost anebo vulgární
erotomanii., ale spíše 'O jakýsi pathologický prípad ne·
ukO'jitelné erotické zvedav'Usti, o marné ahasverovské
hledání Dravé lásky: odtud to ustavicné prebíhání od
ženy k žene, 'bezpocetn,ý ruženec milenek a tragtÍlCký
Don J uanuv pád i finale.

Myslím, že erotické pozadí don-juanovského problé
mu je pouze jedním specielním jeho prípadem a že
v podstate je to, cemu ríkáme don-juanství, širší a ob
sáhl'ejší problém, že vubec znamená 'neukojitelnou tou
hu po necem anebo bezvýsledné hledání :neceho. 
Usta vicná tekavost a chronické preheh I,ict"í je pak
prirozenou jeho zevní formou. Don Jua'n -- jakožto
iistý psychologický typ je bytostne urcen
k prebehlictví. Tot' jeho osud. Toto don-juanovské
prebehlictví psy c h i c k y (o etiku mi tu nyní ne
jde) musí b)·ti ovšem jinak posuzováno, než dejme
tomu prípad Ji,dáŠuv. Savinkov-Ropšin (vedome uvá
dím skutecné jméno a literární pseudonym v,edle sebe,
nebot RopŠ!i[n. jak se nám jeví ve svých literárních
spisech. lépe osvetluje prípad Savinkovuv. než Savin
kov politik a obcan ve v·erejné své cinnosti) zdá se mi
býti takovým don-juanovským l}rípadem. ale nikoliv
v erotické oblasbi[ (ac nutno pripomenouti, že otázka
erotická ve tvorbe Ropšinove má cosi z don-juanovské
pochmurné osudovosti). a'l'e se zretelem k revoluci a
vLlci teroru.

Vlastne v celé své revolucní kariére Savinkov byl
Don Jua11lem teroru. Teror byl jeho priro~eným živ
lem, v nemž fantasticky se vybíjel nenasytný jeho
temperament a nezmarný jeho Žii'votníaktivism. A jest
liže jehO' s'Uudruzi-revolucionári prov'Uzovali teror s ja
kýmsi, etickým patosem a témer jakožto bohoslužební
úkon, Savink'Uv v rafi'11ovaném, technicky virtuosne
aral1lžovaném teroru vyrešoval v nejrozmanitejších
obmenách ryze fi[losofický problém: zda a proc lze za
bíti cl'oveka? Smí-Ii se t'U udelat z duvodu politi.ckých

*) G. Vitinský: Savinkov aneb život ruského teroristy. Pr'·
tomnost, 49. císlo J. rocníku,
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a v zájmu abstraktmlího celku, anebo i z osobních, kon-
krétne: na pr. odstraniti svého soka. "

Je pri rozeno, že Savinkov nemohl zustati v emi
graci. Nebylo zde predpokladu pro jeho ŽJi'Velnýakti
vism. Protibolševické podniky emigrace zklamaly Sa
vinkova. Byly politicky prosaické, prosté osudového
pathosu, zkrátka pro don-juanovskou povahu fádní.
Nebylo v tom hazardu a la Monte Carlo - a Savin
kov byl vášnivým hazardér'em, rekl bych, karbaníkem
Ž'i'Vota.

K bol'ševikltm prebehl, myslím, zcela uprímne a od
~lo~lálll poctive pracovati mezi nimi a pro ne. Stejne
Jako Don Juan, když se zamilovával po sté, myslil, že
je to ta jedine pravá láska. Ale bolševici mu neduve
rovahl, Dzieržynski odmítl dáti mu nejakou zodpoved
nou funkci v sovetském vládním aparátu - bylt do
brým psychologem a správne odhadoval doru-juanov
skou nevyzpytatelnost Savinkovovy povahy nebot ne
pochybuji o tom, že za pár mesícu cinnosti Savinko
vovy dukladne by rozvrtar a podryl pilíre bolševické
revolucní moó. Don Juan revoluce byl polapen jako je
to osudem všech Don ]uanu.

~ochopjl. tentokráte nezdolnost osudu on, jenž dosud
nejednou byl vítezem nad ním, Olll, který štastne a
v težší situacil unikl spárum šklebící se smrti. Pochopil
a. s fatalistickou odhodlaností Don J uana dobrovolne
~e yrhl jí do náruce a prebehl tentokráte naposl~dy
tam, kde nalézají konecne klid všichni Don Juanové.
Odeše1 na onen svet zcela vedome, ne z jakési pre
náhlenosti, ci v momentní duševní pomatenosti, o cemž
dobre svedcí jeho poslední dopis, dopis typiecky don
juanovský,. zajímavý lidský dokument, jak každý po
slední projev sebevrahuv, bleskem osvetlující na oka
mžik záhadné prítmí, poslední cáru mezi bytím a ne
bytím. Dopis byl adresován Dzieržynskému, jemuž pri
padla úlbha komandéra v osudu Savinkove.

Odpoved Dzieržynského byla vyhýbavá. Savim:ov
pochopi,l, že Sovety mají pro neho pouze tretí výcho
di'sko, ani smrt ani svobodu, nýbrž vezení. A tu by:
rozhodnut vyvoditi z toho dusledky. Použij príleži
tosti, že okno bylo otevreno, vrhlo se doil1 na dlažbu
z pátého poschodí.

Ve vezení Savinkov napsal nekolik povídek a hlavne
zabýval se spisováním- svých memoiru. Zajisté budou
z 'nejzajímavejších. Není známo ovšem, jak da,1Jece
pcJkrocily a ,co se s nimi: stane po smrti autorove. Zda
a jak budou uverejneny?

Nyn,í Savinkov náleží historii a zejména psychologii.
Byl nesporne z nejzajímavejších osobností naší doby
jaksi, symbolicky ztelesnuje bezedný rozvrat ruské
duše. Zustane asi nerozrešitelnou hádankou pro príští
psychology. Li'dová ,duše je záhadný a tajemný okeán.

·Je tomu skoro dvacet let, co jsem poprvé spatri!'
Savinkova. Byl práve na výslunní své teroristické senr
sacní cinnosti, v revolucních kruzích obdivován a do
~ela i zbožnován. Rekl bych hotový Dorian Gray pro
~depty revolucního mysteria. Pred dvema lety videl
Jsem ho naposledy v Praze. Ale byl to pouze mátožný
stín Savinkovuv. Hotový Žii'Votnívrak. Cosi vykucha
vého. Tupá resignace v bezživotne zmrtve[.ých ocích
vÝmluvne praviIa, že nezkrotný duch a nezmarný akti
vism jsou mrtvy v této lidské bytosti; že v nitru Don
)~anél; revoluce uhasl navždy zžíravý ohen, jenž štval
Jej dtvoce od jednoho teroristického dobrodružství
k druhému, že nyní speje j,i'ž ku poslední križovatce
života.

Smrt byla pro Savinkova jediným a nezbytným ;ý
chodiskem, jako je jediným dosavadním vyrešením
don-jual1ovského problému vubec a jedinou cestou, ja
kou lze uniknouti z don-juanovského bludište ..

Listy ze slovenského mestecka.
III.

O ludáctví se cloveku težko píše. Je líto duverivého
lidu, jenž držen hrube.v tmá.rství. Líto svežích sil této
zeme. jež odvraceny jsou odiednoty ceskoslovenské,
kde jedine plne vykvésti by mohly silným národním
životem; nebot odvracení to nevede nikdy nikam ji
nam, než zpet pod moc madarskou. Je konecnc ne
príjemno psát '0 lidech a hnutí, jež tupi a špiní vše,
co nám je drahého. Generálním štábem ludáctví je
fara, hlavním úderným vojem Ore1ství. Nejúcinnejším
verbováním pod prapory pak je stavení náboženství
ve služby politiky. Prítel, jenž prišel do našeho kraje
jednoho dne v cervnu, shledal námestí plné lidu, pra
pory, Orelstvo v krojích, kneží pod baldachýny. Or
ganisátori behali, sháneli lid V pruvod" a neochotné
napomínali, že kdo chce ma n i f e s t o vat z a s lo
ven s k ú a u to no m i u, necht jde do rad. A prece
nešlo o nice jiného, než o pouhou slavnost Božího tela.
Zdejší farár - uznaný pracovník protistátní, odsou
zen~ soudne pro proticeské jednání - založil krome
Orla spolek svatovojtešský. Predsedou jeho s jistou
obratností jmenoval Sokola. Zdálo by se, že jde o cin
náboženský. Ale nikoli; je to taktická vec, jež má zí
skati sokolské a neutrální Slováky - kterí nevstoupí
do Orla - pod prapory ludáctví. - A jdeš-Ii do ko
stela na kázání, presvedcíš se na vlastní uši a takrka
denne, k cemu vlastne má náboženský proslov sloužiti.

Ludáctví je plnou frontou obráceno proti cešstvÍ.
Proti jakémukoli. Zdá se, že jedine' Jan Nepomucký
by byl ušetren vyhnání z ludáckého ráje. JÍnak není
ušetren ani president. Z rozkazu farárova se dopoledne
v den oslav presidentových demonstrativne sundá pra
por s Orlovny s posmešnou výmluvou, že je nutno jej
ocistit. Uprostred verných se prohlásí zásada, že na
rízená. mše slavnostní se konat nebude, ježto beží o ne
verce.

Stálým predmetem útoku je Sokol, instituce oprav
dového národního i kulturního v)Tznamu. Krome péce
telesné pestují se tu i prednášky všeobecne vzdelávací,
i specielní (na pr. 'O radiotelegrafii), porádají se vý
stavy, hrají se ochotnkká divadla, detská divadla; cel
ková úroven techto vecí jest velmi dobrá, zde nikdy
pred tím nevídaná; pochopíme cinnost tuto zejména
prirovnáním k Orlu, kde se porádají '11ejv)'še divadel
ní predstavení o sv. Filomene, Zázraky z Lurd, kdežto
jinak se veškera cinnost omezuje na v kukátkách pred
vádený Život svatých. Pres to, [l'ebo snad práve proto,
je Sokol dán do klatby; a hrozby, že všemi prostredky
se fara postará, aby byl smeten se sveta, jsou práve
tak casté jako málo platné, treba jinak zcela vážne
myšlené, což patrno z nekterých neprátelských jed
nání, na pr. odvolání katolicky presvedcených clenu
sokolské dobrovolné hudby; hrozby detem, že nedo
stanou svátosti, setrvají-Ii v Sokole; jakož i denní pre
mlouvání dospelých clenu do rad orelských.

Veru i ten starý husitský kostelík se dostal do bi
tevní vravy, a kaplan, chode po meste, rozhlašuje obe
censtvu, že kostel, který ješte dodnes má typický hu-
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. kríž na špi'Cia v težkých dubových dverích vy
n~'kalich, nikdy v rukou husitu nebyl.
ak je ceská nár'0'dnost u pravého lu9á.ka.,-,~e psí,
- tuším - všeobecne známo. Denn~npriná~í tisk
lady ze soudních síní o blahodárné jejich cinnosti.
dávky, hrozby, pomluvy atd. jsou zde tak casté, a

i na to tak zvykli, že se již ani nepozastavujeme.
line, že lid sám je obetí své dllverivosti a velké své

toty.
tvaní proticeské je velmi rozšírené a je velmi spr 0
At je to obycejný gazda, jenž v krcme vykládá

, rozumy, at je to páter, jenž na politické schuzi ve
te mluví o akutních otázkách: všichni používají
rázn~'ch lží, nesmímých n~~h1yslu, jen aby líce
ceskéhopekla vehnali lid ~ jenž obává se '0' své

. ražší statky - k zoufalství a \odporu. Lící se, jak
jme a kácíme -chrámy, delajíce z nich krcmy a

jsy, v nejlepším prípade továrny na zbrane; ká
a zneuctíváme kríže a náboženské památky; be
\'íru; jsme vetreki, kterí okrádají sl'0'venský

Ý lid; nemáme vzdelání, nebot jsme doma v, Ce
h hyli pacholky u krav, a teprve sem nás dali
t pán)'. A mnoho jiného, stejne hloupého. A ta
é reci se pronášejí i s kazatelen. Jeden prípad do

k ilustraci: Ve vedlejší dedine žije rolník, jenž
I pred válkou v Praze. Prijde k nemu kaplan
telníkem prosit o koledu. Sedlák dal nekolik uše

ých korun. Nato dostal políbit kríž; odeprel
oduvodnením, že je to nehygienické, ježto mnoho

pred ním kríž líbalo; kaplan se rozcílil, nadal mu
morších nadávek. Druhého dne pred celým kostelem

zatehl)' nabádal lid, aby se štítil jmenovaného;
om se pustil do Cechu, že žijeme jako brav, amí
erci, zkažená Praha.
O takových recech jest lid úplne rozeštván. Nelze
ozvati. Následovaly by reže, jaké nejsou práve

é. I tu pokusil se jeden - jinak oblíbený - ce
ucitel odpovedeti pri schuzi na takové reci; knez

dajíd nejen že jej nepripustil k slovu, ale dal
. em: »srazte ho« povel k bitce, z které zkrva
zastánce ceské -cti jen steží životem vyvázl. Knez

Yjiodsouzen do vezení na dva mesíce. Napraven
asi není.

edle nás stiháni jsou ludáckou nenávistí i '0'prav
lo\'Úci,naši prátelé. Nadávky, posmešky, marení
j Ou odmenou tem, bez nichž by se ludáctví ani

odilo. Z vetších prípadu uvedme prípad zdejší
·ce. Lucfáci chteli tuto starou národne buditelsk,ou

i aci dostati do svých rukou. Jen s námahou se
rilo - dík úplné apatii nekterých predáku lu

k positivní práci - dosaditi do zakládajícího
u samé Slováky predprevratové a tudíž Sokoly.

na vlastní žádost voleni nebyli. Druhého dne pri
Yjse za cleny ludáci vystoupili ze spolku; ne
být Matice lucfáckou, necht vllbec není.

ješte podotkneme jednu vec duležitou k charakte
ce lud'áctví: je to koketování a bratríckování s Ma

a Macrarony. Je tO' výsledek celého charakteru
ckýchvtlc1cLJ.Neprekvaplljž te, že se spolecnost ma
nská velmi casto a ráda stýká s ludáckou, a na
; že na kandidátkách ludové strany ocitají se
kterí neznají deset slov slovenských. Je to krev,

stejné materské mléko, a mají stejné touhy: pryc
hy, pryc s uvedomelým lidem!
pochopíš, jak žlutá barva papeženská, nanášená
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cerným štetcem na modré pole slovenské, hroá pre
menit trikoloru cesk'0'slovenskou na trikoloru cerveno
bílo-zelenou. Vždy't je to konec koncu prostý optický
zákon!

Ceští lidé na Slovensku pracující jsou prevážnou
vetšinotÍ úredníky. Ntkteré úrady máme úplne ve
sv~ch rukou, jinde je :r.ás vetšina. Alespon v každém
úrade zdejším máme svého cloveka. Totéž platí
i o školství. V zdejších pomerech máme velkou vet
šinu ceských ucitelu na škole meštanské, kdežto obec
ná škola se pomalu prenechává ucitelum domácím.
Pricinením ceského ucitele se šk'0'lství zdejší velmi po
vzneslo; nemyslím snad jen školství slovenské, a jeho
predprevratovém rázu ani nelze mluviti, nebot ho ne
byl-o, ale povšechne; i nejvetší prívrženec Madarska
uzná, že o tom, co ceský ucitel dovede deti, nauciti,
se dríve ani nesnilo. A vubec možno ríci, že prumer
ceského úredníka ve srovnání s madarským jest vyšší
úrovne; což platí zejména po stránce píle, záliby úred
ní, a hlavne vyššíh'0' celkového vzdelání.

V jedné veci ovšem nedostihujeme svých pred
chudcu: nedovedeme totiž delat pány. Jsouce obycejne
prostého vystupování a chování, ani nevodíme nád
herných psisk s sebou dO' kancelárí, ani nešviháme
stríbrnými hulcickami; a hlavne: nedovedeme se hul
vátsky osopiti na prostý lid, nehoníce jej po schodech
dolu, až prach se zvedá. Ale ku podivu, tyto naše vlast
nosti nejsou lidu sympatické. Opravdu: zde lid pod
pojmem pána zvykl si videti jistou míru klackovitého
pašovství. Lid ,chce, ba musí k své spokojen'0'sti cítit,
že se mu vládne, že se jím vládne; pak - zdá se 
je spokojen. Vystoupí-li ze služeb ceského úredníka
služka s oduvodnením, že paní si nenechá líbat ruku,
a ona že to tak nemuže snést, to že není žádná paní,
je clovek opravdu udiven a vec si nedovede dosti jasne
vyložit; ale ponenáhlu se vniká do tét'0' psychologie
prostéhO' lidu. Prípady, kdy lid - zejména pod vli
vem ludácké štvanice O' ceských pacholcích prišedších
delat na Slovensko pány - pohlíží na nás jako na
jakýsi druh lepších celedínu, jsou castejší, než si my
slíš. Neprekvapí te posléze, jestliže majitel nízkého
domu, p'0'staveného z veprovic, prorazí jedno nové
okno do komory, a rozšíriv takto dosavadní svetnici
o jeden »pokoj(, neostýchá se nabídnouti· takto ,upra
vený skvelý byt školnímu inspeMorovi; nebO' když ži-:
dovicka, jež na lékarský rozkaz mu§~ opustit svuj
temný a neobycejne vlhký byt - v nemž dostala prud
ké zánety kloubu - navrhne tento byt pro rodinu
okresního soudce. Predpokládá se všeobecne v techto
prostých a neinformovaných vrstvách, že nic neví
me, nic jsme nikdy nevideli, a vše, cO'se nám tu pošte
stilo videti, že je pro nás zjevem tak vzácným, jakým
asi se zdejšímu malomestskému obecenstvu jeví auto
mobil, jehož príjezd vyvábí na ulici okukovace všech
tríd.

Nelze zaprít, bylo tu nekolik prípadu, jež zdají se
podporovati tentO' lidový názor o nás. Meli jsme tu
na pr. jednoho vysokéhO' úredníka, jenž - byl to ne
štastný pomer a nikdO' netrpel jím více než on sám 
mel za ženu bývalou služebnou, která procházela se
na ulici pred domem bosa - v cas všeobecné prome
nády - a neostýchave kojila pred zraky obe-oenstva
své decko. Jiný opet - vynikající - náš úredník
byl stále opilý,. a vrávoral sem tam, denne, po prepl
nených ulicích hovore reci, jež se nehodily ani, do pu-
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tiky. Casem spadl do poboka, Dlouho se vleklo nekolik
sporu mezi zdejšími ceskými lidmi, sporu velmi, mali
cherných, za to však s nenávistí a hrubostí vedených'
- a co nejhoršího: pred veškerou verejností, jež ne
dala si zrejme práce, zkoumati, která strana má prav
du, nýbrž videla jen hrubost, hádavost, malost.

Neco takového - vskutku - zdejší lid nebyl
zvyklý. Madar pil též, ba daleko více než našinci: ale
nebylo to videt. Pilo' se za zavrenými dvermi, a když
opilec spadl pod tul, sebrali jej hostinský a kocí a
odvezli v krytém lmcáre domu - verejnost se nedove
dela nic. Hádali se úredníci též, ale nikdy - pricine
ním obou stran a všech kolegu - neprešla vec za hra
nice úzké vrstvy spolecenské. Muže se zajisté namít
nouti, že mravne jsou prípady stejné; ale nikoli
psychologicky a spolecensky, a ba pri vládnutí je
hlavní vecí!

A ješte neco prispívalo, co nás spolecensky postavilo
na nižší úroven v ocích prostého lidu: byla to neinfor
movanost - a leckdy i neochota dát se informovat -
o zdejších pomerech. Nevedouce, kamarádi li se naši
lidé s temi, kdož pokládáni byli zdejší spolecností za
vyvrhele a lotry. Naši hoši ženili se s devcaty, o které
pred naším príchodem by byl nezavadil ani podruh.
N a druhé strane negovali jsme casto rodiny vážené,
opravdové úcty si zasluhující. A to budilo zlou krev.

Ješte jiná stránka našeho príchodu zpusobila
napjetí a antipatie k nám: byl to všeobecný duch po
kr,?cj1é kult)lry. naší oproti zdejším primitivnejším pomerum.

Pohoršovala-li, se zdejší spolecnost nad nekterými
našimi lidmi, kterí byli bezveroci, rozvedenými manželi,
nebyla to vina jednotlivcu. Byl to rozpor dvou kultur.
Rovnež casto - i uvedomelí Slováci - trpeli naším
menším zápalem po stránce národní. Ne že by se ne
bylo národne pracovalo, ale proto, že se méne a
s menší chutí nenávidelo. Proti Madarum, ženoucím
šovinism plnou parou, uchvacující svým vírem inteli
genci a' zejména polointeligenci, zdáli jsme se my príliš
šed~Tmi, bezbarevnými. Cástecne právem, mnohdy jen
proto, že i v této veci stáli jsme na vyšším kulturním
stanovisku.

Mnoho se namluvilo frází, že Ceši berou Slovákllm
víru. Nemyslím, že v nekteré cásti Slovenska by to
bylo pravdou, platíc\. byt jen o IO procentech Cechll.
Zde pak je to jen a jen frází, jež postrádá pravdivého
obsahu. Vím, že nekdy ve vážném hovoru mezi slo
venskými prátely promlouvají naši lidé vážné a teore
tické reci o tmárství klerikálním. Ale nikdy se to ne
ríká neznámému lidu, a nedovedel jsem se o prípade,
kdy by to bylo presahovalo rámec rozmluvy mezi zná
mými. Naopak, nekterí zdejší Ceši navštevují pobož
nosti práve tak, jako doma, aniž jim nekdo z ostat
ních cinil nejakých výtek. Zdá se jistotou, že heslo
o braní víry, rozhlášeno jsouc ludáky, bylo i jimi sa
mými doprovázeno falšováním príbehu; ctenár bro
žury slovenskéh'o poslance Igora Hrušovského »Slu
žobníci církve na Slovensku« docte se o skutecných
príbezích, kdy ku pr. venkovský slovenský lid z ná
vodu faráru kácel kríže, aby se druhého dne »ziocin«
mohl odhaliti a Cechúm k Vil1e pricísti. Ve zdejší kra
.jine není ani takových prípadú, jako - jak již receno
- není tu vubec žádných prípadú »braní víry«.
- Ješte bych se rád zmínilo rozšíreném rcení, že anti-
patie Slováku k nám vznikla tím, že »v prvnich do-
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bách byli sem posíláni horší lidé«. Jest pravdou, že
malé procento Cechú na Slovensko prišedšich bylo
charakteru úhonných. Bylo .tomu tak i z pocátku, je
tomu tak i dnes. Žádn)' národ nep0zllstává ze samých
skvelých jedincu. Kolik takových lidí prišlo sem na
pocátku, není známo. Bylo-li jich více, než dnes, je ~Q

tím, že tenkráte všeobecne bylo tu více našincu. než
dnes. Vetšina prkhozkh tenkráte však byla práve tak
»dobrá« jako dnes, ba, rekl bych, srovnávaje praCGV
níky prvnejší s pozdejšími: tolik pracovníku skutecr.e
zanícených pro národní vec a povznešení lidu, jako
sem chodilo v prvých dobách, dnes již sem nechodí.
Já proto vlastne se zminuji o veci, že má jiný hácek:
rcením o »špatných« pracovnících prvých dob chce se
prevaliti na bedra jednotlivd prícina slovenské anti
patie, v blahém domnení, že tím bude jednota cesko
slovenská zachránena. Ale vec tak lehkou není. N ehct
nikoli v jednotlivcích leží hlavní a podstatná prícina
odklonu slovenského. lec kdesi jinde: v tragickém r o z
por u n a š í v y š š í, p o k r o k o vej š í a dem o
k r a t i ct e j š í k u 1t u r y, jíž byl naplnen každý náš
príchozí sem, s nižší kulturou zdejšího lidu. Proto ne
na jedincích byla vina. že došlo ke konfliktu. Nebof ten
prijíti musil.

Dvojí je duležitá úloha, již nutno rozrešiti, má ..li
jednota ceskoslovenská býti uskutecnena v duchu po
vznesení národního i kulturního: chránit Slovensko
pred sklony madaronskými, a chránit je pred tmár
stvím a nevedomostí. V obojím smeru Cechové zde
pracující pricinují se stejnou silou o zdar, jako praví
osvedcení Slováci, a v obojím smeru mají proti sobe
nejen Madara, žida.· ale i· Slováka ludáka. Zejména
ceských lidí je tu ješte stále velepotrebí, a úpaclek ceš
ství zde po útocích ludáku nikomu více' neškodí. ne7J
Slov·ensku samému. V obou smerech jest nadejí m:á
dež. A nechtel bych skoncit tyto crty. aniž bych clal
prllchocl presvedcení nás všech. že jedna-dve gene
r~ce m!a~ých, dov?lí-li pokojné doby v)'chovu jejich
narOdntml pracovl1lky, stací k tomu, aby na veky zmi
zelo se sveta nebezpecí rozvratu jednoty ceskosloven
ské. Dívá-li se clovek na ty chlapce. s jarostí cvicící
v Sokole. skauty, chlapce a devcata, jimž my Ceši pri
rostli k srdci, kterí se vzdalují 'Od ideálu nabobství.
jdouce spíše za touhou vyniknout prací, vedením. kterí
,jsou n,áro;Ine nadšení, pevní, pak cítíš, že tv:á nadeje
Je opravnenou. - -ude-,

v. V. Zjeukovskij:

Patri Rusko Evrope nebo Asii?
Otiskujíce tento clánek, pripomí

náme, že otiskujeme jej pro infor
maci o tomto zajímavém ruském hnutí
a že není nám dáno sympatisovati
s jeho ideami. My Ceši 'jsme Evropa,
zcela Evropa, a nemužeme pokukovati
do Asie. Kdyby Rusko jednou se roz
hodlo, že je opravdu zemí poloasij
skou, znamenalo by to definitivní roz
kol mezi Slovany.

hak zvaní Evrasijci jsou menší skupina mladých ruských spi
sovatelu a ucencu, kterí vydali sborník clánku pod názvem:
"Cesta na východ. These Evrasijcu«, a brzy potom druhý sbor
ník pod názvem »Po cestách" (1922). Pred sborníkem objevila
se malá kniha mladého ruského linguisty knížete N. S. 'Tru
beckého »Evropa a lidstvo", v které poprvé objevuje se my
šlenka, vyjádrená v uvedených sbornících.
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Evrasijci obrátili na sebe ihned pozornost všeobecnou. Vy
cházejí v základe ze stanoviska osobitosti a svetové úlohy ruské

kultury, která je brána jako sYi1tesa hlavních proud tI evrop
ského a asijského sveta. Rusko nevchází celé v Evropu, a ne
spadá ani celé v Asii - spojuje oba díly sve\a. Toto spojení
Evropy i Asie chce vyjádrit i termín Ev r J. s i j a (Evropa +

I A~ie).
. - Již z toho, co jsme zde rekli, je jasno, že skupinu evra IJSU

sjednocuje víra ve zvláštní poslání Ruska a ruské kultury. Pro
ces úpadku slavjanofilství, který u Leontijeva dostal tvárnost
skeptického vztahu ke Slovanstvu, k ideji slovanské, priveden
je u nejnovejších filosofu ruské kultury až k úplnému odmí
tání slovanských problému. Pred vecným soudem, - cteme

v predmluve evroasijského sborníku, - pojetí Slovanstva ne
naplnilo nadeje, které v ne kladlo slavjanofilství. My proto
SVtlj nacionalismus prenášíme nejen na Slovany, ale i na celý
kruh nároM, sveta evrasijského', mezi nimiž zaujímá ruský ná
rod místo ústrední. U nekterých representantu smeru, o nemž
mažujemc, ~mert1jí sympatie prímo na východ (v tom smyslu

je duležitý i titul sborníku).(šavickij píše: Rusko je predsta
vitelem i nositelem ducha sveta, jen ž j e š i r š í než' Ev rop a
s a m a. NebOl spojení Ruska s lesnatým a stepním svetem mimo
Evropu dala ruskému národu zpusobilost, aby byl ne'j e n
r u s kým, a Ie i a s i a t s kým n á rod e m.

Evrasijství je hnutím dosud tak mladým, že je nemožno

urciti, která tendence v nem prevládne: zdali ona syntetická,
která je blízká odkazum Gogolovým i Dostojevského, nebo
IH'vá. která se konecne projevila u Leontijeva, a Jez
vyzývá Rusko, aby se obrátilo tvárí k východu. Ne v i del

m a r nej e den z e s t o u pen c tI t é t o ten den c e, m Iu v e
o tom, ž e bys e R u s k o m o h los tát i cin i tel e m

ob n o v y b Ií z k é h o i s tre dní h o v ý c hod u, v s o u
l a sn é a s i j s k é p o Ii t i c e s o vet s k é v Iá d y »h i s t 0
r i c k o u p r a v d u, k t e r á pre žij e b o I šev i k y.« Tato
forma evrasijství, pi-edstavuje skutecne sílu, a vre i bují v ní
»aktivní i tvtlrcí síla«, podle slov jednoho z evrasijcu. Druhá
stránka evrasijství, jež je zase obrácena k Evrope, která ješte
nevy toupila z oblasti idejí Dostojevského, je slabší i bledší.

Bylo by težkou a bezúcelnou prací hádati, co chce více vy
niknout v evrasijství, a cím vubec ono sKoncí. Po vlastním do

znání evrasijd'1 jsou jejich clánky »vytvoreny v atmosfére ka
tastrofálního cítení sveta«; evrasijci mluví casto i mnoho

o tragické koncepci sveta a ústy definují svoji ideologickou

posici jako principielne tragickou. Necht je vše tak, ale i'0tom
je tím více dovoleno hledeti s urcitými výhradami k pathetic
kým obratum ve VÝrazech t~prve $e rodící skupiny, a nespe
chati s ocenováním proudu, který je ješte plný »katastrofál

ního cítení sveta,« a muže ješte odbocit za jednu nebo )druhou
stranu.

Ackoliv positivní a tvurcí cást evrasijského programu není
ješte vymezena, dosáhla jeho kritická cást jasného a dokona
lého výrazu, a to prevážne v cláncích knížete U. S. Trubeckého.

Tento proud evrasijcu je konecne pro nás nejvážnejší.

\' predmluvc své knihy píše Trubeckoj, že se myšlenky, vy
i'drené v knize, zrodily v nem více než pred desíti léty. Bohu
zel nepraví, pod kterým ideovým vlivem organisoval se jeho
myšlenkový život; ale i bez toho lze konstatovati, že se Tru
beckoj alespoil cástecne približuje onomu ideovému zápasu se
Z'padem, jenž byl veden radou ruských myslitelu. Duševne je
Trubeckoj nejbližší Danilewskému a Leontijevovi, a v tom
smyslu se jako vLldcí motiv jeho kritiky evropské kultury jeví
silný pocit originality ruské kultury.

Hlavní úlohou Trubeckého je: ukázati, že evropská kultura
není nijak všelidskou, že má význam relativní a nikoliv absb

lutní. Jak vidíme, v své podstate prijímá Trubeckoj myšlenku
Danilevského, jenže je ta myšlenka u neho ostreji vyjádrena,
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Evropská kultura, - píše Trubeckoj - je produktem historie

urcité skupiny národu, a této kulture, bez jakéhokoliv opráv
ncní, pripisuje se ráz všelidský. - Inteligence zevropeisovaných
národu - cteme jinde - musí osvoboditi své zavázané oci a
oddeliti, odtrhnouti se od tužeb románsko-germánské ideolo
gie. Iusí pochopiti jasne, urcite, jednou pro vždy, že byla do
sud klamána, že evropská kultura není nic absolutního, nenl
kulturou celého lidství, ale je jer: produktem ohranicené a

l:!cité skupiny národu.

Pro Trubeckého tedy nemaj í nároky evropské kultury na
universálnost žádné síly už proto, že evropská kultura je pro
duktem pomerne malé cásti lidstva. Tento argument dlužno po

važovati za slabý, jestli už ze žádných jiných duvodtl, tedy
alespon proto, že evropská kultura se nikdy nevydávala za plod
celého lidstva, což by bylo proste i smešné. Dle toho by i záver

Trubeckého, že tak zvaný kosmopolitismus, v jehož jméne šírí
Evropa na všechny strany svoji kulturu, je v podstate šovinis
mus (s tím jediným rozdílem, že obycejný šovinismus vy

.zdvihuje jeden národ a evropský šovinismus vyzdvihuje celou
Evropu), - logi-:ky i pi-irozenc byl správným jen v tom prí
p"de, když by Evropa vydávala svoji kulturu za kulturu celého
lidstva. Kosmopolitické nároky evropské kultury mohou býti
lživé, ale prece je nesprávno, hledati v nich šovinismus; nebal

koren tech nároku, jak jsme meli již príležitost vysvetlit pri
analyse ucení Danilevského, je v universalismu kresfanského
ideálu. At má Evropa právo považovati svoji kulturu vhodnou

pro celý svet ci nic. v jejich nárocích není prece šovinismu,
nebot ona nevyzdvihuje svoji kulturu jen proto, že tato kul
tura je jejím produktem, ale proto, že ideály, které oduševiíují

evropskou kulturu, nemají lokální, ale universální charakter.
Trubeckoj toho absolutne nepozoruje. K ecine rozdílu mezi

krestanskými ideály evropské kultury, zapomínaje na její vše
lidské úkoly, obrací se Trubeckoj k pojmu hypnosy, aby ob
j"snil podivný fakt, že národové mimoevropští jsou uneseni
evropskou civilisací, casto více, než sami Evropané. Zatím však
ovládající síla evropské kultury vzniká práve z jejího univer
salismu, z její krest~lI1ské pokory a duvery a nijak z jejího
faktického stavu. Což je mOžno dokázat a svést sílu kresfan
ských ideálu na hypnosu? Prirozenc, tak nemyslí ani Trubec
koj; mluví o hypnose jedine proto, že vysvetluje vliv evrop
ské kultury jedine jejím složením a nikoliv jejími ideály. Ne
pochopení jednoho faktu, kterého vlastne není, privedlo Tru
beckého k výkladum o hypnose.

Necine rozdílu mezi ideály evropské kultury a jejich soucas
ným stavem, Trubeckoj bez zvláštních težkostí ubezpecuje cte
náre o nemožnosti objektivního dukazu, že kultura soucas
ného sveta románsko-germánského je dokonalejší než všechny
ostatní kultury. Velmi dobre, ale což to jakkoliv muže oslabiti
ony úkóly evropské kultury, které jí urcují její kresfanské
ideály? Ovšem že nikoliv! Af není žádných objektivních kri
terií výšky evropské kultury, ale pro tvurcí nápor, pro messia
nismus Evropy není toho ani potrebf..

,Pojdme ješte dále za Trubeckým. Dokazuje potom velmi roz
hodne, že pridružování se neevropských národu k evropské kul
ture není dobrem, ale zlem, a že je proto potrebí úporne bojo
vati proti jakékoliv evropeisaci. Dukazy pro tuto thesi, vytvore
nou s velikou zodpovedností, provádí s velmi silnou duverou,
ale všechny j sou založeny na dvojsmyslnosti, kterou není težko
odkrýti. Crtaje proces civilisace, zduraznuje Trubeckoj, že pa
ralelne s tím procesem vzdaluje se národ své samostatnosti,
i originality, i nacionality, že se ucí vším tímto pohrdati, že
ztrácí patriotismus. Jako oporu této these lze zajisté uvésti
mnoho faktu; ale práve historie ruské inteligence dosvedcuje
lépe než všechno ostatní, jak je tento dukaz dvojsmyslný. Kdo
by mohl kárati takové západníky jako byli Bjelinský, Hercen,
Turgenev, že se vzdálili od nacionálních úkolu Ruska, že po-
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hrdali Ruskem, že se jim nedostávalo patriotismJ Ano, a byly
i »ruské deti«, jak je nazývá Dostojevský, které skutecne po
hrdaly Ruskem' a odríkaly se ho - ale kolik bylo takových?
A což nemel pravdu Dostojevský, veliký delník na poli ruské
kultury, když Evropu nazýval »druhou vlastí«; což nemel

pravdu Chomjakov, když poeticky pozdravoval Evropu' jakio
zemi posvátných divu?« Láska k evropské civilisaci v ruské
duši je jedním z jej ích nejhlubších a nejlepších jejích pro
jevu. Když Ivan Karamazov mluví svá znamenitá slova: »Chci

odejít do Evropy - - A vím, že jdu' na hrbitov, ale na nej
dražší hrbitov! Leží tam samí drazí mrtví, každý kámen mluví
o jejich tak vrelém živote v minulosti, o tak vášnivé víre ve
svuj vzlet, ve svuj zápas, ve vedu, v pravdu, že - vím predem

- padnu na zem a zlíbám to kamení a zaplácu nad ním« 
což nemluví s Ivanem ta slova celé Rusko?

V Rusku se smáli, a právem, otrockému skláncní hlavy pred
západem. Ale otrocké skláncní se je neco naprosto jiného než
približování se ke kulture.

Ve smyslu zápasu s evropskou kulturou považuje Trubeckoj

za neobycejnc vážný »obrat v psychologií inteligence neromán
sko-germánských národu«; a obsahem toho pohybu, který je
nutno provésti dle jeho slov »s neúprosným radikalismem«, do
šlo by se k vedomí relativních kvalit té evropské civilisace, která
se dríve zdála býti bezpodmínecnou. A zdaliž by takový obrat
pomohl? Ruská inteligence oddávala se, možno ríci, s nábožen
~kým nadšením prejímání západní kultury, a to jí nijak ne
hránilo, aby nebylo nacionální; a kdyby chtela zbaviti proces
v ruské duši jeho náboženského plamene, došlo by se potom
snad k naprosto opacným resultátum. Oddelení se od evropské
kultury cínskou zdí je ješte ac utopistickým, prece logickým
pocir!em; mysliti však, že z mladé duše, která je nadšena
evropskou kultu.-ou. je potrebí pouze vyhoditi hledání absolutní
hl.d);cty v té Kulture, aby se zajistil tvl"lrcí vývoj samostatných
a originelních sr.1;~ru - to je pocin v základe nerozumný.

Zápas se západní kulturou, tak jak se jeví v knize Trubec-

kého, nese v sobe príznaky jakési zlé nemoci. Priznávaje této

kulture moc a nadšení (vzpomeiíme jeho slov o hypnose), po
cituje Trubeckoj bezmocnost potlaciti tuto vládu, zlobí se, a to
mu prekáží, aby videl objektivne pravý stav vecí. Což je;
zvláštnosti ruské kultury potrebnou taková záštita, což je po
trebným odmítáním a útek od evropské kultury? Neveríme
tomu, a není žádných duvodll, abychom v to verili.r Pres to, že je evrasijství naplneno bezmocným hnevem na

. ruskou kulturu, tocí se stále v jednom kruhu. N ebof, ac je
Rusko Evrasijí, neznací t6 ješte, že sjednocuje v sobe Evropu

i Asii. a že nosí v sobe i základní principy evropské kultury,
nebot bez nich by nebyla Evrasijí, ale proste Asií. Odríkání
se evropské kultury, hlásání, že blížení se k ní je zlo, neslouží
tGmuto novému smeru nikterak ke cti. Pouze v jediném má
tento nový smer pravdu: v ostré a jedovaté kritice útocného
"kulturtriigerovstvíl( soucasného evropanství, V bezohledném
odmítání tohoto zjevu má Trubeckoj úplnou pravdu, Ctu u ncho
následující rádky: »Evropané, setkavše se s nerománsko-neger
mánským národem, vytahuj í proti nemu všechny své zbranc,
vynášej í pred neho své zboží a provádej í ovládnutí - »evro
peisaci« - násilne.« - NemiHe nikdo popírati pravdu této
ohavnosti. Historie koloníální politiky leží na tolika národech
j"ko strašný nános špíny, že ji nelze nicím odstraniti. Ale
znací to, že ideály Evropy, s jejich krestanským universalis

rr;em. s úlohou osvícení všech národ ft a seskupení jich v bra
trství - jsou vinny temito hruzami? Mftžeme, a jsme povinni,
kárati Evropu pro velikou propast mezi jejími skutky a jejími
ideály proto, že její prekrásné cíle jeví se pouze jako zástena,
za níž se skrývají její hnusné skutky -, ale videti v jejích
obecne lidských ideálech šovinismus, je prepiatost.

Život a instituce

F. J. Netušil:

lh t Biologie v politice.
Luci~n Romier z Figara založil svoje uznané precl

pOYrídání politické povetrnosti na hlubokých studiích
h\sÍPrických. Profeso~ Masaryk vybudoval svoje poli
tické ciny na obsáhlých studiích sociologických a filo
sofických. Gumplowicz uprel právníkllm schopnosti;
zákonodámé. Nevím, jestli právem, ale zdá se té}k.
Právník celým svým vzdeláním a hlosofickÝm podkla
dem svého studia jest vzdálen V)TVoje,drží se tradice
a psaných zákonú, vykládá je, aniž by je tvoril.

Stát je živý organisMus. Národ se vyvíjí a ani zá
kony nejsou psány na žulov~'ch deskách nepromenli
vosti. Nejsou ndivotná, strnulá hmota. Právník snaží
se upravit rozpory mezi životem a zákoníkem výkla
dem a dodatky. Jenávidí zmenu litery a snaží se pri
merene k dobe pozmel1ovati ducha napsaného zákona.
Právník jest nutný jako živel kO\1lservativní. Histo
rik a fi,losof bojí se predsudkú, nemají ani vrozenÝ, ani
vštípený strach ze zmeny litery. Jsou vždycky ochotni
chápati zákon,ík jako úmluvu, jež se podle potreh
múže meniti. '

Revoluce jest rozpor mezi tradicí a životem, mezi
právníkem jako lIdržovatelem napsané úmluvy a vy
víjejícím se organismem. Evoluce jest rada miniatur
ních revolucí a miniaturních porážek tradice. V poli
tice pr'evaha vyznavacú života nad právníky púsobí
evolucne, kdežto prevaha tradice dává vZrllsti roz
porum a pestuje napjetí mezi životem a nevhodným
rádem a musí nutne skonciti revolucí. Revoluce jest
tím výraznejší, cím déLe rozpor byl pestován a cím
více se vzdálil skutecl1l)Tživot od tradic'e. Revoluci ne
lze vyvolati umele a násilne. Revoluce, a tedy i evo
luce, jest zjev prirozený. Tisíce let vývoje lidské .spo
ltcnosti vybudovalo slávu historikl'1 a fi]tosoflI jako
Vlldcú revoluce, predpovídacll po1itic;k)'ch prevratu a
vítezll :nad tradicí. Tradice konecne vždycky musí být
poražena, at se tak deje revolucne nebo evolucne. Hi
storické a filosofické pochopení potreb vyvinuvšího se
života jest v jádre chápání národa jak() živého orga
nismu. Evoluce i; r,evoluce jest ZPllsob, jak se jeví na
venek vývoj populacní jednotky. V politice již velmi
dlouho se užívá výrazll vzatých z mechaniky. Známe
»politickou rovnováhll«, víme, že v politice »tlak budí..
protitlak«. Lec reakce organismu národního nemají
povahu reakcí mechanických. Tak zákony revO'luce ne
jsou nikterak zákony mechanickými. Tlak nehudí pou
ze protitlak, nýbrž púsobí nekdy prehujení obrany. To
jest pohranicní šovinismus i velkých národll. To jest
prestrelení revolucí, dlouho pripravovan~'ch strnulostí
prežil)'ch forem. To jest vzrllst reakce po mohutn)'ch
prevratech. Revoluce sama se rídí zákony biologick)'
mi, její vzrúst, v~Tbuch i odeznívání. Kmitání kolem
equilibúa jest 4!:jevem biologickým. Equilibriul\11 samo
jest smrt, je-li trvalé, nebo spánek, je-li prechodné. Viz
Cínu.

Experimeintální veda pocala se vyvíjeti v sedm
náctém století a z detství se vybrala v druhé polovici
minulého století. Clovek, jako predmet exper,imentální
vedy, vystoupil na scénu teprve behem posledního sta
let. A sto let není dlouhá doba. Spolecnost lidská stala
se predmetem experimentální vedy teprve v posledním
desítiletí. Starší sociologie, pokud pracovala vedecky,
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ala metodami historickými. Dnes se rodí ex pe
t sociologický.

iologie spolecnosti, lidské, jež je ve svých dusled
ociologií na podklade experimentáJUním, .chápe
e národ a celé lidstvo jako nadorganismus 

a žijící teleso, jež reaguje, vyvíjí se, roste a umí
podle sv~ch vlastních zákonu povahy bi'Ologické.
koliv pozoruje život nekteré jednotky populacÍíL
prekvapen pravidelností a zákonitostí životních

~vu národa. Johann Peter Siissmilch v osmnáctém
í se nadchnul ke knize o božském porádku ve spo-

osti lidské. Quetelet v prvé puli minulého století se
íval, že snad existuje v boží predstave ideální
ern~· clovck, ke kterému se li,dstvo blíží. Malt
vedlo pozorování života ke strachu z mohutnosti

tní energie. a jeho následovníky, menšího ducha,
,hlásání doktriny. za 'niž byl cine\1l zodpovedný vel.-
vidoucí duch lVIalthusLlv. Ovšem strach z pre1id
I prešel, jako hy musel prejít strach z prí,lišného
množení drav~rch šelem. Nebyl však poražen1 náro

podári' XIX. století, kterí pokládali za svatou po
t a interesaTItní vstup do akademického život::!

rádání se s Malthusem, jehož osud byl vždy již
urcen. Snažili se Malthuse porazit poukazy

o, že jeho závery byly ukvapené, bezpodkladné,i e pouze na deset let do predu a pouze na hra
ojí vlasti. Pres to základy, z nichž Malthus
tojí neotresen,)'. My však dnes víme, že není
hlá ati aktivní zasahování do rozmnožování

. Li.dstvojest živ)' organismus a vyrídí si tuto
se vší pravdepodobností samo ve svém orga
bez zásahu' ruzných spolku, sjezdU! a 'spolecno
aždý organismus se reguluje z vlastní pod

Lidstvo jest také pouze clenem v totalite ž'ivota
ekouli a tím jest postaráno o hranice jeho

tu. . .

polecnost lidská byla i ~d atheistLl pokládána za
naprosto rozdílného od ostatní prírody. za neco,

~st rízeno jakýmisi nevypocítate!l:nrými zákony so
ími. V poslední dobe se ukazuje, že organismLls
é spolecnosti jest skutecne organismem, že pod
biologick5'mzákonum platným všeobecne pro or-

I my. Zjištcní zákonitosti. v životních jevech lidské
vnosti jest težké. Každý jiný organismus má dobu

vymerenu tak. že jest pomeme lehko cloveku
vati cel~' prllbeh života. V živote spolecnosti lid

jsme v po tavení hvezdáre, který má urciti pohyb
'ce, jež sotva za tisíc let se pohne znatelne pro ne
rojené oko. Vedle toho mLlžeme v každém jiném
ni mu pominouti složku- myšlení. Tu však mu
ve studiu lidské spolecnosti bráti v pocet. Práve

opominutí složky myšleruí jsme zvyklí se dí vati na
t jakéhokoliv organismu pomerne velmi mech a

. .\ naopak pri pozorování lidské spoJ,ecnosti
puje složka myšlenková tak silne do popredí, že

i:fá, že se musíme omeziti pouze na studium fysické
lidské spoiecnosti. Zdá se s pocátku, že v život-

K této vete dovoluje si redakce pripojiti otazník.' Zda
organismus. lidstva vyrídí populacní otázku sám, jaksi auto
ticky, bez organisovaných zásahtt, o tom by se mohlo ·mluviti
ístotou teprve tehdy, až by se: ukázalo, jak reaguje organismus

na prelidncní i tcch kraju zemekoule, které dnes jsou
o obydlené. Vidíme, že v mnohých evropských zemích si

ismus nepomáhá sám, nýbrž že tu pomáhá vystehovalectví.
ybujeme, že by se mohlo již dnes ríci, že tato otázka

e organismem lidstva vyrízena automaticky. Spíše se nám
• že príroda je v té veci slepá.
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nich projevech spolec11Iosti lidské není vúbec porádku
a zákonitosbr. Po delším pozorování zjistíme však zá
konitosti nejen ve. fysické, ale i v myšlenkové cásti
kolek6va. Zjistíme reakc·e, jež s pravidelností se opa
kují po urcitých zjevec,p. Dnes ješte mnohé zákonitosti
pouze tušíme, lec doba pozorování jest také ješte po
merne velmi' krátká. Zdá se, že bioLogie spolecnosti
lidské vždycky bude muset aspon ponekud spojovat
metodu experimentální s metodou historickou.

Stát jest populace státU'. Území jest majetkem po
pulace. Ideální stát demokratický jest složen z jedno
tek stejnocenných. Pol"i,tika uvnitr státu jest úprava
pomerLl mezi jednotkami, jež stát tvorí. politika zevní
jest úprava pomeru meZ'Í státy. To jest jasné. Admini
strativa jest nástrojem politiky. Je-li státem kolekti
vum ohývající stát, potom podkladem veškeré politiky
jest {otázka populacní, :studium \potreb obyvate1stva.
Obchod, prúmysl jsou pouze výrazem biologických po
treb národa. Z toho plyne význam studia biolog,i'Cspo
lecnosti lidské, studium spec·ifických .problému 'národ
ních, státních, i veškerého J'i.dstva, z nehož se nemuže
nikdo vylucovat bez vlastn,í škody. Problém populacní
lze rešiti s úspechem pouze na podklade vedomostí
o bi'ologii dané populace. Dnes již není možno se ome
ziti jedine na metodu histor'i.ckou. Musíme hledeti do
budoucnosti a historické badání ji'Ž nám nemllže podati
al1Jalogií, podle kterých bychom se mohl,i: ríditi,. V dobe
p,osledních padesáti let hustota obyvatelstva po celé ze
mekouli stoupla tak, že historie nepodává analogie a
jest treba rešiti problém stísnenosti národní -nikol'i. vál
kou a kolonisací, nýbrž studiem života, které múže
aspon schematicky ukázat smer, ktel)rm se bereme do
budoucna. .pouze na tomto podklade se muže budo
vati politika jak vnitrní, tak mezi'národní. Politickou
synthesu jest možno dnes staveti pouze na analyse
biologických pomerLl populace.

Abel H ermant:

Essay o buržoasii.
(Z knihy: L e B o u r g e o i s.)

NaraZÍ-li nová pravda, která nám náhle vzešla, na bežné,
obecné mínení, vypadá-li paradoxne, primísí se do naší radosti
hrdost doprovázená obavami. Držíme se krecovite myšlenky,
která nás jaksi leká, ale soucasne J;látp dokazuje, že máme
odvahu vlastního úsudku; pres to však... bychom velmi rádi
získali spojence. A tak, když se mi náhle ujasnilo v hlave, že

principem a základem buržoasie je sporádanost, netajil jsem
se sám sobe, že prozatím soudím tak samojediný a rozhodl
jsem se získati pro toto smelé mínení ješte alespoií jednoho
cloveka. Sdelil jsem· se o svuj znamenitý objev s mladým prí
telem Xaverem.

Cekal jsem sice, že ho naplním údivem; ale údiv, provázený
zpravidla i obdivem, projevuje se zdvorilej i, a Xaver se mi
zatím vysmál na celé kolo.

To mne zamrzelo, vycetl jsem mu nedostatek seriósnosti.
- Vy naopak jí máte málo, a hnevat bych se mohl já. Proc

se mnou jednáte jako s chlapcem a dobíráte si mne? S žádným
ze svých soucasdku byste si nctroufal mluvit o sporádanosti
buržoasie. Odpovedel by vám tak, jak jsem vším právem ucinil
já: vysmál by se. Uvažte jen, milý pane, buržoové jsou prece
samá nerest!

_ Ale o tom by se snad vedelo.
- Vždy! to práve ríkám, to se ví všeobecne; dokonce i já

to vím, já, který jsem sice žil dosud kraticko, ale mnoho
j sem už· pr.ecetl.
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když ne

»tak nejak to asi bude«.
to je opravdu také smýšlení velkého

- A kde jste to sebral?

- U svých autoru, jmenovite u Flauberta, který už 111noho-
kráte sestavil seznam buržoasních nepravostí: uvádí v ncm
takové monstrosnosti, že bych se ostýchal citovat vám ten

seznam úplne; cervenal bych se pred vámi.

- Xavere, pravil jsem, vytýkáte mi, že s vámi jednám jako
s dítetem, a nikdy jste mi vskutku neprojevil tolik detinskosti.
Nejhorší predsudky jsou predsudky falešné a jedním z tako

vých je predsudek o zkaženosti meštáku. Vypocítejte mi tedy
všechny ty ner.esti, jimiž, jak rácíte tvrdit, je buržoasie zcela
prostoupena.

- Pane, rekl jsem vám už, že jsou tak hrozné, že bych se
musel stydet vám je jmenovat.

- Dobrá, ušetrím vašeho jemnocitu, a treba je velmi ne.
snadno domlouvat se na pul úst, nebudu na vás príliš naléhat ...
Dovolte, abych vám dal otázku. Jste mešták?

- Doznávám se k tomu, ackoliv mám šlechtický prídomek.
- Máte všechny ty ner,csti, které si ani netroufáte nazvat

jt'jich jmény?

- Pane, nikdo není bez hríchu, ani já ne.
- To hy ovšem bylo nad síly lidské, ale mezi sebou SI ml!-

žeme ríci, že mít v sobe všechny neresti a být vubec bez
hríchu, je, to snad uznáte, trochu rozdílné. Patríte také mezi

ty, kterí prohlašují s dávkou samolibosti: »Nevím, jaké sve
domí muže mít luza, ale vím, co je to svedomí rádného muže.
to je prece hrozné?«

Odvetil s úsmevem, že
- Xavere, pravil jsem,

poctu vašich prátel?
- Skoro všech!

- Kterí, práve jako VY, JSou meštáky puvodem,
presvedcením a zálibami?

-- Ano.

- Dobrá! Zaznamenám SI vaše doznání pro jakousi stati-
~tiku, kterou hodlám pozdeji sestavit. Vraíme se ted k tem

nerestem buržoasie. Váš útlocit vám brán! vyjmenovati mi je

všechny; mezi nimi jsou však nekteré, o nichž práve pro jejich
banálnost je prece jen možno slušne se domluvit, a na štestí
jsou to práve ty hlavní.

- Jsem opravdu zvedav ...

- Poslyšte tedy. Není v dnešní dobe clánkem víry mezi
patentovanými moralisty, že všechny meštácké rodiny jsou
hotovými rodinami Atreovcu?

- Pane, snad je to trochu prehnáno, ale tvrdí se to.

- Není La Rochefoucauld predmetem posmechu za to, že
si dovolil napsat: Jsou dobrá manželství, ale naprosto nenl
ideálních?

Xaver pokrcil rameny.

- A co povídám, mají pro nej za odpoved zavilí karatelé
huržoasie?

- Že není ani dobr);ch ani naprosto ideálních, nýbrž že jsou
pouze manželství ve trech.

- Rozmyslil jste si, co pravíte? .. Vím o jedné výjimce
proti tomuto všeobecne platnému pravidlu.

- Povezte mi, prosím, která to je.

- Ale, ale, milý Xavere. je to dobré, ideální, vzorné man-
želství vašich rodicu.

- Jak to víte, když je prece vubec neznáte?
- Nesmím se snad dohadovat?

--'- A uhodl jste také správne!
Dodal ·ve smíchu:

- V pravde to bylo také manž.elství ve ti'ech: moje matka,
muj otec a já, jediný syn.

- Až príliš mnoho rodin v buržoasii je takovýmto man
želstvím ve trech, a to je opravdu nerest naší kasty; tato
bohužel není smyšlená a jdou z ní obavy. Nechci se ani po-

koušet uvádet na omluvu 'polehcující okolnosti, uznavam, že
obavy pred vydáním a touha po zábavách jsou hlavní prícinou
toho, že buržoasní rodiny redukují pocet svého potomstva na
císlo jeden; nicméne smím si snad také položit otázku, ne
máme-Ii v tom videt sice nemilou, ale jinak dobre mínenou
poruchu jemnocitu, a netouží-li otcové a matky snad neuvc'
domele mít pouze jediné decko, aby je mohli s bezvýhradnotl
oddaností milovat. V· rodinách Atreovcu byste marne hledal
stopu tohoto cítení.

- Je pravdou, pane, rekl Xaver, že muj otec a matka mne
zbožií.ovali. Ani jsem toho nezasluhoval.
- I ano... Vaše matinka, ackoliv príslušnice buržoasie,

byla vzorne ctnostnou paní. To vám pravím, tentokráte se
neptám; nebot, myslím, že kdybych se vás po nccem takovém
ptal, podíval byste se na mne udivene. Na manželskou vernost
mužu se už neklade taková váha; nicméne bych se vsadil, že
'váš otec ...

- Pane, skocil mi Xaver do reci, vím dobre, že podle bež
ného mínení je to témer smešno; ale vložil bych na to ruku
do ohne, že za petadvacet let dokonalého manželství se muj
otec nedopustil na mé matce ani jediné nevery.

- Kdybych nekomu z vašich prátel, anebo kterémukoliv

mladému muži z vaší vrstvy a z vašeho prostredí položil obe
otázky, které jsem s vetší nebo menší otevreností položil vám,
co myslíte že by mi odpovedel?

- Totéž co já, pravil Xaver s úsmevem.
- Opravdu, není to prazvláštní vec? Všichni huržoové jsou

naivne presvedceni, že existují jen samé rodiny Atreovcu,
ohavná manželství, lehkomyslné manželky a zhýralí manželé;
ale každý bez výjimky a s nejlepšJm presvedcením vyjímá
svou vlastní rodinu a své rodice: takže pro i proti dostane
vždycky všechny hlasy. Nechci are i nijak težit z tohoto roz

poru, ani z neho vyvozovat ukvapene optimistické závery; ale
I'edivím se, když cizinci, kterí nás navštíví, píší do svých po
známek: »Co j,en nám to ti Francouzi vyprávejí o své buržoasii?

Nikdy nebyla pracovitejší a rádnejší. Nikdy manželská pouta
nebyla tak pružná a soucasne pevná, a prumerný pocet sporá
daných manželství je až neobycejne velký.«

- Pane, pravil Xaver, dejte pozor, abyste mi nepovídal nej
otrepanejší vec. Chcete mi znovu vykládat, po tolika jiných,
že Francouzi se nevyznají v propagande a že mají manii samy
sebe ocernovat.

- A kdyby! Co na tom, bylo-Ii to uz receno prede mnou,

je-li tomu vskutku tak? Mám snad lhát jen abych stuj .co stuj
byl originální? Neverím už príliš prísloví, že se každa pravda
nehodí k rozhlašování, a jsem naopak presvedcen, že každá
pravda, i když už byla recena, se má hlásat znovu a stále. Zdá
se mi, že vaše mínení o otrepaných pravdách je dosti pružné:
sám se neostýcháte šírit takové, které jsou zase extravagantní,

pred chvílí jste to dokázal; ale neháj íte tech, které jsou
rozumné. Ostatne, já sám llICstojím bez výhrad za· tou, která
vás mrzí. a neuznávám, že by všichni Francouzi byli tak zarpu

tile proti sobe samým, obzvlášte pak proti své buržoasii. To
prictete na vrub jedine umelcum a spisovatelum. A ješte nutno
ríci, že neocernují vlastne buržoasní trídu (z níž sami vyšli):
ale její dobré vlastnosti, príliš pr!m6caré a podobnc jejich lásky
bez podivuhodných príhod a zápletek se hodí velmi špatne za
sujet románu nebo divadelních kust!; proto hlavnc je buržoasie

nezajímá, to je to;, pro ne jakoby proste neexistovala ...
Ostatne tato rozmíška mezi umelci a buržoasií má možná ješte

jeden duvod.
- Tak? prohodil Xaver. Který? Povezte mi o nem.
- Milý Xavere, kdybychom, podobne jako Sokrates a Menon,

hledali spolecný rys, jímž jednotlivé a promenlivé ctnosti sou
visejí s Ctností jakožto ideou, kdybychom, pravím, hledali tó,
co je dobrým vlastnostem buržoasie spolecného, shledali bychom



Dopisy
o atheismu.

1.

Milý Fuchsi,

prohlašuji se za atheistu zejména z toho duvodu, že jsem
atheistou. Popírám však, že bych tak cinil pri každé príleži,
tosti a dokonce s okázalým gestem. Prohlašoval jsem se za

atheistu tak málo, že mne tu a tam zaradili i do novokatolické
fronty. Aby clovek troubil na SVtlj atheismus breskne jako na
trumpetu, k tomu by bylo treba, aby pocitoval obzvláštní radost
ze sv~ho atheismu. Jásám necítím této obzvláštní radosti a ne-
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11.

\'áš

Milý Peroutko,
vysvetlete mi, prosím, jednu vec: Jak se mužete pri každé pn
ležitosti prohi;;Rovati' s tak okázalým gestem za atheistu? Roz
umejte, chápal bych to 11 okresního tajemníka, skauta, ucitele,
volpOlllyšlcnkare, uvedomclého holice, nácelníka hasicu - ale
u V<is mne to prekvapuje. Podle mého cítení totiž atheism není
s\'etov);m názorem, nýbrž neštestím. Chápu, že mohou nastat
v živote cloveka chvíle, že ztratí víru, že svetem vládne Duch

úcelr,osti, kdy se mu zdá vše marným shonem, nerízeným žád
r'ou Prozrctelností, ale to jsou proste zoufalé chvilky, z nichž
pi:ece není možno delati svetový názor, a k tomu ješte názor,
IdeI'}' :~tavíme pri každé príležitosti na odiv. Jest vubec možno
v dilematu tak osudném ríci jen tak proste: »Jsem atheistou?"
Chápal ÍJych stanovisko Faustovo: »'vVer kann lhn nennen und
\\er bekennen ... « chápal bych, kdyby "V ám tento strašlivý pro

blém byl opravdu problémem. Ale ríkati tak velkou vec jako
».isem atheista« s úsmevem causeura na rtech, jeví se mi pri
nejmenším jako mauvais gout. Vím dobr·e, že existuje jakési
sdružení - ne bezkonfesijních - nýbrž bezvercll, a že existuje

titánský atheism takového Niels Lyhne - ale s tím spoleckem
ani s titanismem prece nemáte Vy nic spolecného a proto mne

tím více prekvapuje Vaše gesto, kterého snad užívají jenom už
ti nejpošetilejší volnomyšlenkári ve vesnicích vzdálených nej
méne tri hodiny od dráhy.

Se srdecným pozdravem

soudu zcela povrchními. Krcím nad nimi rameny, nedovedou

mne ani pohoršit ani polekat. Je lhostejno, spadá-li to na vrub
snobismu nebo prechodné a éelkem neškodné reakci proti prl
lišné slušnosti. Soudím, ž,e podstata buržoasie je stále táž,
a že bychom pozorovali více cynismu, kdyby bylo více skutecné
znemravnelosti:

- Pozor, abyste prílišným omlouváním buržoasie neodsu
zoval tím už pokrytce, kterých je stále ješte vÍCe. Leda že by
vám snad napadlo mluvit i za nc a hlásat chválu pokrytectví.

_ Dovolte, abych vám rekl, že sporádanost, podle Montes

quieua princip republiky, je, po mém, principem buržoasie. Co
vy rácíte nazývat pokrytectvím, je v podstate jen velmi prísný
smysl pro cest, který Montesquieu vyhražuje státum monar
chickým; a já si opravdu kladu otázku, nezahrnuje-Ii buržoasie
v sobe oba principy, princip monarchismu a republikánství, cest

a sporádanost.
- A tu i mne neco napadá! Nerekl-li Montesq11ieu také,

že principem vlády despotické je strach?
- Ano.

- Nemyslíte, že buržoasie shrnuje v sobe principy trojího
vládního systému, a že podle potreby nastoupí u ní strach za
c('st nebo za sporádanost?

- Xavere, myslím ... myslím, ze jste náramne duchaplný.

Prltomnost

asi, te to je jiste pravá míra porádkumilovnost; rozvážnost,
a poctivost ve všech svých formách.

- Pane, prerušil mne Xaver, neopovrhuji jist~ ".poctivosti;
ale konec koncl1 není to více než pravopis.

- Nemohl jste ani lépe vyslovit, milý hochu, že je to neco,
s cím se dnes tak zrídka getkáme.

- O té pravé míre byste nemluvil jako o buhví jaké vzác
n<lsti, kdybyste toto slovo nahradil strízlivejším a méne licho

tivým, totiž výrazem z I a t é s tre d o c (' stí cili p r 0
strednost.

- Z I a t é st r e d o c es t í, rekl jsem, je falešné synony'
mum pravé míry, a nikdy mne nepristihnete pri tom, abych
snad vychvaloval nedokrevné myšlenky, kryjící se tímto názvem.
Jedine extrémní mínení mne zajímají a zlaté stredocestí je
pouze, mohu-Ii tak ríci, odowbnenái výslednice jejich konfliktu.

Co se pak tkne prostrednosti, tu je možno dívat se na ni s patra
jen užijeme-Ii toho slova s jistou hanlivou príchutí, kterou
jsme do nej vnesli teprve my. Horác, který této nuance neznal.
neprál si niceho tak toužebne jako zlaté prostrednosti. Je-li
prostrednost jen jiným názvem pro pravou míru, zasluhuje
právem týchž ohledu a téhož kultu jako pravá míra; kde ro
rnantikové obrátili tento malý gramatický problém na ruby;
tvrdl, že pravá míra je jen jiné jméno pro prostrednost a ná
sledkem toho ji zahrnují vší hanou. Tot puvod celého nedoroz
umcnÍ. Polovzdelaní neprátelé klasického umení je takto od·
soudili, jiste v dobré víre, ale jaksi z druhé ruky, duyerujíce
výkladu svých profesor li a popletli si co je klasické a co ško
lácké. Predstavují si, že klasickému cloveku v estetice i mo
rálce beželo jedine a výhradne o ulekanou a chladnou korekt

nost. Pravý opak je pravdou. Kdyby znali božský dialog
F a i dr o s, vedeli by, že Sokrates nijak nešetril svým žahavým
vtipem u1ízaných a upiate korektních básníku a hlásal velmi
hlasite, že milejší než poesie moudrých lidí mu je poesie bohy
inspirovaných bláznu. Generace Mladé Francie z r. 1830 nebyla
tedy ani tak daleko od Sokrata, jak by si asi sama nejspíšc
byla prála; v podstate pouze trochu prehánela, jak ríkají dnešní
politikové. »Rozvrat a geniálnost« bylo jejich heslem. »Porádek
a geniálnost« bylo heslem Sokratovým.

- Jde snad jen o jistou nuanci, rekl Xaver.
- A o velkou, pravil jsem. Antický clovek nežertoval s har-

monií a víme od Aischyla, že si žádal »pravé míry i mezi
bohy«.

- Pane, rekl Xaver trochu uštepacne, sestupme s nebes a
vratme se zase k naší buržoasii.

- Nezdá se vám, rekl jsem, Ž!e jsem ji tímto sl'ovnáním
s nesmrtelnými bohy náležite rchabilitoval?

:- Jste nivelisátor, budujete rovnost od zdola. Neprirovnáváte
mcštáky k bohum, nýbrž bohy k meštákl'lm. Užitku z toho ne
mají ani ti ani oni; ale vaše srovnání je správnejší než tušíte,
a mluví proti vám. Pohanští bohové nevynikali nikdy jako
záriví vzorové ctnosti. Jejich morálka nebyla buržoasní v tom
smyslu, jak vy tomu rozumíte; byla naopak buržoasní v tom
smyslu, jak to chápu já.

- Xavere, vy jste ješte málo žil: bojím se, že znáte buržo
asii jen z knih.

- Pane, pri vší úcte, jíž jsem vám povinen, vy sám na
opak ji nemllžete znát jinak než z doslechu. Vy jste už ve
vcku, kdy se netancí; já však tancím co vecer a casto i odpo
ledne ... Prosím vás snaž ne, abyste pochopil, co tím chci na
povedít.

- Rozumím vám velmi dobre, a dokonce tak dobre, že vás

nenechám cekat na odpoved a nezpusobím vám rozpaky, abyste
se musel vyjádrit na plno. Vy jste mlád a já na pokraji stárí:
vy ješte mližete být oklamán, ale ne už já, jistým uvolnením
mravu buržoasních, jistým nevázanejším vystupováním, zkrátka,
mám-li už ríci slovo, jistými »výstrednostmi«, podle mého
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budu tajiti, že bych radeji veril v boha. Ale co mám delati,
prijd:e-li chvíle, kdy clovek je nucen nejak formulovati své sta
novisko? Pak nezbývá než ríci, že jsme at~eisty, jsme':li jimi
skutecne. Ale to r:ení okázalé gesto. To je proste nutnost. Ne
vím, co byste mohl poraditi jiného': je treba ríci pravdu. Ze lži
není nikdy žádný prospech. II

.Ale myslím, že jste se vydal do jámy atheistovy, abyste slyšel
neco o atheismu v:llbec. Chtel bych Vám odpovedeti velhli
uprímne, a nebudu nic delati hezcím, než to ve skutecnosti jest.

Vy katolíci pokládáte za hrích »poznané pravde odpírati«.
Nuže, jsem atheistou, ponevadž nechci poznané pravde odpírati.
Vy patrne reknete, že ta moje pravda je špatná, nedokonalá, že
to jsou pouhé drobecky a že mám špatné oci, nedovedu-li po
strehnouti pravdu vyšší. Dobre, dej me tomu, že byste mohl míti

pravdu. Ale zatím nevidím jinou než tu svou pravdu, kterou
Vy nazvete špatnou a nedokonalou. To je má poznaná pravda.
Nechci-Ii odpírati poznané pravde, musím se držeti práve této
své pravdy, ponevadž nevím o jiné. Možná, že se pokusíte mi

to nejak subtilnc vyvrátiti a pokládám touhu po pravde za
náboženskou cnost. Fakt je tedy takový, že lidstvo zatím je
touto náboženskou cností vedeno až k beznáboženskosti. Tedy
ne ze špatnosti, ale z kresfanské cnosti. Má poznaná pravda je
taková, že mi nicím není dokazována jsoucnost boží a že ne

vidím, proc bych mcl . veriti v tuto záhadnou bytost. Kdybych
se pouštel této své poznané pravdy, mel bych dojem, že se do
pouštím lži, a to zajisté nemužete žádati z krestanského hle

diska. I esouhlasím casto <; p. prof. Rádiem, ale jsem nucen
velmi souhlasiti s touto jeho vetou: »Moderní atheismus zdá se
býti nejprímejší vážnou cestou k bohu, kdežto estetická a filo

sofická náboženství jsou jen hracky.« Je-Ii bllh, pak ho dríve
nebo pozdeji odhalíme za jeho oblaky, budeme-li neústupnc
kráceti cestou pravdy. Nebo(, není-liž pravda, chceme-li obje
viti neco, co existuje, stací, držíme-li se pravdy?

Myslím, že je lépe prohlásiti se hned za atheistu než prová
dcti se slovem »bllh« nejaké eskamotáže, jichž tolik naleznete
v moderních knihách filosofických. Nemám rád takové mlhy.
Pred nekolika lety to byla hotová epidemie: se všech stran pri
cházeli lidé, kterí s sebou vlekli jakýsi pojem boha. -Ale pri
hlédl-li jste blíže, videl jste, že je to jen hra a že ti lidé pri.
kládají jméno boha té nebo oné síle, té nebo oné vlastnosti, tomu
nebo onomu vnitrnímu hlasu. Byla to jen hra se slovem' buh,
které jim zbylo po starých dobách. f{íkali bllh tomu, cemu jiní
ríkali vllle, životní e1án, svedomí, kategorický imperativ. Nezd;í
se mi, že by bylo dobre zachovávati jméno b o h a pro takové
moderní filosofické hrícky. Burftu veríme opravdu v boha neho

nechme jeho 'jméno ná pokoji a neozdobujme jím nejaké fysické
nebo psych810gr~k·tLjevy.· Je kusem poctivého realismu priznati
se hned radeji k atheismu, nemllžeme-li pojmu b o h a užívati
jinak než symbolicky. Pro ty síly a vlastnosti najdeme si
nejaká slušná civilní jména.

Vy myslíte, že stavím svuj atheismus okázale na odiv. Ale,
mám-Ii ríci pravdu, chce se mi pokaždé predeslati sluvko »bo
hužel«, kdykoliv jsem nucen prihlásiti se k atheismu. Radovati:
se z atheismu muže se pouze clovek 'ponekud vnitrne prisleplý,
který nem<Í. mnoho smyslu pro tragické síly lidské duše. Pra
víte-li, že podle Vašeho cítení není atheismus svetovým názo.

rem, nýbrž neštestím, mohu \'ám porozumeti. Nepripustím
ovšem. že to není svetový názor, ale mohu pripustiti, že to muže
býti nešfastný svetový názor. Snad je pro lidstvo navždy škoda
a neštestí, že ztrácí víru v boha, ale nevím, jak to odvrátit.

Také kapitalismus nebyl pro lidstvo prílišnýtn štes,tím, ale nic
nemohlo zastaviti jeho rozvoj. Rozum není idyla, rozum je

tragedie. A lidstvo pujde dále po ceste rozumu, ac neví, co uzrí,
až se vyšplhá na jeho nejvyšší vrchol. Možná, že uzrí jen
tmu a ·chaos. Ale prece nedá se nicím odvrátiti od toho, aby
svobodne rozvíjelo svuj rozum. Tomu se ríká prometheovství.

Možná, ž.e se clovek popálí, ale prece chce ukradnouti s Olympu
ohen rozumové pravdy. Vidím, že lidstvu nastanou mnohé ob
tíže .ztrátou víry v boha. Za sto let bude patrne atheismu~
obecnou vírdu nebo nevírou, jak chcete. Neverte; že voda potece
do vrchu. Potdm se pozná, že clovek bude musit s velkými ob
tížemi shánet nekteré základní životní jistoty, které nyní pro,
ste prijímá .z rukou náboženství. Nastane snad velká krise mo
rálky a víry v život vubec. Vím, že je užitecné pro duševní
~&raví chovat v nitru obraz boha. Dovedu cenit objektivní ji.'
stotu, ktero~ Vám dává Váš katolicky buh. Ale nejsem prag
matistou do té míry, abych ordinoval víru v boha jako lékar'
ordinuje aspirin; odporuje to proste mé poznané pravde. Ne

mám o pravde jen takovou užitkovou predstavu. Chápu tíži
toho všeho, ale prece nemohu jinak. 1e jediné perpetuum mobile:
lidská touha dostati se vpred. Ano, máte pravdu, »mohou nastat
v živote cloveka chvíle, že ztratí víru, že svetem vládne Duch
úceln05ti, kdy se mu zdá vše marným shonem, nerízeným
žádnou Proiretelností«. V tech chvílích se Vám obzvlášte zdá,
že mel pravdu Omar Chajjam, když napsal:

»Zde prodlíme jen krátký den ci dva
a vše, co sklidíme, je žal a bol;
a pak, v otázky žití nevniknuvše,
jdem domu zbicováni Iítostí.«

Ale to je to, cemu Vy katolíci ríkáte pokušení. Pak si od·
povíte to, co odpovedel na Chajjamovy verše Lee-Hamilton
v "Sonatech bezkrídlých hodin«:

»Ne! práve proto, že jiného není,
hled užít žití, sec jsi, dobrý bud,
tvor, hledej, pomáhej, pak zajdi v noc!«

Priznám Vám, že to není idylická víra. Ale tam, kde se jedn3
o první' a poslední veci cloveka, nebyl idylismus nikdy prím

na míste. Naše filosofie není ješte hotová, teprve se rodí. Ale
také Vaše církev a víra nebyly hotovy pres noc. \'y se utešujete
starobylým zpusobem a nepomúžete nám v naší práci a hledání.
A já verím,. že lidstvo najde, co potrebuje, i touto cestou. ),1ltže
na nejakou dobu prijít neštestí, ale v lidstvu je príliš mnohc
životní vúle, než aby se definitivne oddalo s neštestím. Zdá
se mi, že se rodí nová filosofie, která bude dualistická. clovck
pochopí, že je se svými ciste lidskými touhami a potrebami vc
vesmíru celkem osamocen, že vesmír a príroda nejsou zarízeny
tak, aby mu samy poskytovaly ducha úcelnosti, a že ani z rukou
božích nedostane cíl a smysl života jako dar. Že tedy si clovek
sám musí ten cíl a smysl vytvorit a vybojovat. To bude víra
v ~Ioveka, nejak); nový humanismus.

Neríkám tedy s okázalostí, že jsem atheistou, ale proto, že

každá vec zasluhuje svého jména.a má býti oznacena pravdive.
Nesmíme nejasnostmi ješte zvyšovati duchovní zmatek.

Váš
Ferd. Perou/ka.

Ústava a politikové.
Vážený pane redaktore,

pan dr. S. S. v odpovedi na muj výklad 4. odst. § 20. ústavní

li5tiny napsal, že stylisace úst. I. není na onom míSte bezvadná,
avšak výklad prý nemuže býti pochybný. Prosím, abyste la·
skave poprál ješte kousek místa pro obja není této veci.

Doslovné znení dotycné cásti § 20., o kterém se vede diskuse
v Prítomnosti, jest:

.(Odst. 3.):
Clenové N ár. shromáždení mohou býti ustanoveni place·

nými státními zamestnanci teprve rok po tom, kdy pre·
stali býti cleny N ár. shromáždení.

(Odst. 4.):
Ustanovení to se nevztahuje vllbec na ministry.



Jan HIHlll.

Prítomnost

dr. S. S. má pravdu, jenže v opacném smyslu, než myslí.

chladných pravidel o výkladu právních predpisu je
u nepochybný nebo pri nejmenším disku~flble ~ázor, že

-ministr m u ž e býti jmenován i hne d ,(bez rocní ce-
IMty) placeným státním zamestnancem. Ono sluvko »v LI

v odstavci 4. zdá se tomu nasvedcovati. Kdyby se mel

4- týkati jen prípadll, kdy má býti jmenován poslaneclIpla
minbtrem parlamentní vlády, jak soudí p. dr. S. S., ,ne-

by zníti ·jinak, než: »Ustanovení to (o jleQnorocní lhute
3.) m:vztahuje se v ú b e c na p o s I a n c e, mají-li býti
ni ministry.« Avšak doslovný výklad (t. zv. gramatický)

myslu (1. zv. logický) je pri dnešním znení odst. 4.
takoV}:to: »Ustanovení to (=,jednorocní lhllta stanovená
3. pro po,lance) nevztahuje S{f na min i str y v li b e c.«

de-li o jmenování ministra pla~eným státním zamestnan
y se na neho lhllta ona vubec, - t. j. za žádných okol

ani když je zároveií. poslancem a mela by se na neho
len vztahovati, zkrátka »vubec« - nevztahuje.

1JI. ex ten s i v n i, rozširovací výklad by snad mohl roz

mysl a závaznost odstavce 3. s. poslancll i na poslance
. ;..Jebonaopak t. zv. výklad r e str i k t i v n í, zužovací,

hl omeziti v odst. 4. možnost jmenování ministrll jen na
try-neposlam.e. Avšak takový výklad je možný jen, kdy:':;
edá výkladem logickým, že výraz zákona je nesprávný, že
, jichž je v zákone užito, se nesrovnávají úplne s myšlen
kt~rá jimi mela býti skutecne vyjádrena. Slovo »vLlbec·z
je naprosto jasné a logicky na ono místo zcela dobre patrí,

vadž je Jinak samozrejmo, že ministr-neposlanec muž'e býti
jakékoli prekážky jmenován. Na takového ministra-nepo
ce e prece odst. 3. ani vztahovat nemllže. Slllvko »vt"lbec«

vyjimá z odst. 3. logicky a nutne práve ministra-poslance

ého jinak jednorocní lhlitou V; odst. 3.), cili vyjímá mi
»vl.bec«. Gramatickým i logickým predmetem výjimky

lené v odst. 4. jsou výslovne »m i n i s t r i«, a jmenování

I tru »placeným (= jakýmkoliv) státním zamestnancem«, ni
»jmenování (poslance) ministrem«. SIt"lvko »vllbec« to
te zdilraziíuje a potvrzuje.

akové tedy je presné hl e d i s k o p r á v ní h o v ý k I a d u.

m, odvolávaje se na názo~ prof. ústav. práva dra Va
rekl jsem již v 16. cís., Prítomnosti, že j in é je hl e-

o politické morálky. Sám odst. 3. vyslovil a uzá
z duvodil morálních nemožnost odmeiíovati poslance oka

jmenovilním, ponevadž by se z toho mohla vyvinout
tých okolností na jedné' strane vládní korupce, nebo na
tranc poslanecké vydírání svého druhu. Tím spíše je
ticky nemorální možnost odmenovati poslance, který je
ministrem. dokonce materielními výhodami proti oby·

U poslanci trojnásobnými, jak jsem ukázal v 16. císle
ti.

dné stylisaci odst. 4. by se mohlo mluviti teprve tehdy,
podal autentický výklad zákona ten, kdo je k tomu

totiž sám zákonodárce, a až by ji opravdu za vadnou
a prestylisoval. Bylo by dobre, kdyby k otázce tak

a dnes znacne rozvírené promluvil na pr. prof. dr.
I, jehož hlas profesora Karlovy university v Praze

voji autoritativní váhu, zvlášte když je na veci osobne
n jako jeden z hlavních pracovníkll na ústave. Také

asarykovy university v Brne dr. \V e y r je vlastne na
bil" interesován, ponevadž rovnež na ústave jako od
polupracoval a byl nejen -clenem revolucního Národního
d nI, nýbrž dokonce prímo clenem ústavního výboru.

jména ,ama již dovolují pochybovati o myl n é vadné
predpisu slovne a logicky zcela jasného. Jsem pre

, e jejich lepší právní svedomí a lepší ponetí o poli-
morálce musilo ved o m e ustoupiti politickým požadav
praktickým •.
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Znení odst. 4. logicky dokazuje, že se již predem pocítalo

s podi>bnými ve~mi, jako je jmenování po s!. Habrmana. Bude
tedy každý, kdo uznává morálnost a úcelnost odst. 3. pro po·

slance, také pro podobný postup pri poslancích-ministrech, a bude
pro zmenu odst. 4. v tomto smyslu. Dnes ovšem, kdy koalice
nemá potrebné 3/5 vetšiny, je zmena témer vyloucena. ezbývá.
než kritikou osob, které jsou takto odmeneny, ukazovati, že se
ustanovení odst. 4. zneužívá. Výjimku by práve mohly delati,
dokud predpis odst. 4. platí, osoby, které jsou pro nejaké takové

jmenování opravdu zvlášte kvalifikovány, a i pro jednorocní
cekací lhlltu skutecne nepostradatelny a nenahraditelny. Jinak,

i když je jmenování zákonné, je p o I i t i c k y ne m r a v n é.
Pan dr. S. S. i nekterí jiní páni zucastnivší se v diskusi po

suzovali p. pos!. Habrmana po oné kvalifikacní stránce. Do
volte tedy ješte, vážený pane redaktore, uciniti jakousi zmínku
i o druhé okolnosti, jež se pri této príležitosti dostala do diskuse:

Mluvilo se též o tom, že jde v prípade p. po s!. Habrmam

o jakési výslužné pro zasloužilého politika. Nemýlím-li se, byl
to žurnalista Ta f t, jenž skonciv sVllj úrad presidenta ohrom

ných Spojených státll severoamerických (a to je snad prece jen
významnejší a vetší funkce než poslanec malé Ceskoslovenské
rtpubliky) - nestydel se vrátiti se opet ke svému redakcnímu
stolu a k péru, a byl zase obycejným obcanem bez politické

pense. Ostatne takových príkladll by se dalo nalézti více. Ale
pripustme, že mohou být prípady, kdy jde o politika a žurna
listu sestárlého, který snad se ani ke svému puvodnímu zamest
naní vrátiti nemuže, a že by mel být nejak za své zásluhy za
bezpecen ve stárí. V prípade pos!. Habrmana tomu prece tak
nenÍ. Nejde prece o clovéka zcela nezaopatr-cného, který nemá,
kam by hlavy skloni!. Podléhá již hezkou radu let pensijnímu

pl-jištení jako redaktor. Kolik je dnes sestárlých redaktoru,
() umelcích nemluve, a kolik je - což snad bude kruhum,

v nichž se po s!. Habrman pohybuje, bližší - delníkt"l, kteH
ne'nají ani toho nejmenšího pensijního pojištení, a i když vejde
starobní pojištení v platnost, ješte míti nebudou? Pri tom p.
IJabrman snad není odkázán pouze na tuto svoji pensi. Byl

prece nekolik iet ministrem a poslancem zároven a bral dvojí.
plat. Musí-li pocítati se sv}"m stárím i delník s malou mzdou,
a šetí-i11 si, nechce-h nikomu padnouti na obtíž, mohl si snad
pan pos!. HaDrman uložiti aspon svuj poslanecký plat. Vždy!
se s platem ministerským a representacním prídavkem diL, dou
fám, vyjiti, zvlášlc jde-Ii o malou rodinu. To by byl také kousek
zajišteného živobytí. A nestací-li ani to všechno, pak má snad

vuci pos:. Habrrr;anovi nejaké poyjnnosti soc. de~okratická
strana, které ve;;:)val nejvetší cást Asvého života? Myslí-li se
pres to, že i republika má vllci nému ta~é nejaké povinnosti,
pak mely b~:ti splneny zpusobem, který by nevyvolával op r á v
n e n é d i s k u s e o p o lit i c k é mor á I c e.

Porouéím se Vám, vážený pane redaktore,

s projevem dokonalé úcty

Je katolictví nebezpecné?
Pane redaktore,

myslím, že mým rádkum v diskusi o katolicismu poprejete
místa.

Jsem také liberál, ale SVltj liberalism nechtel bych hnát
v otázce katolicismu do tech konsekvencí jako Vy. Celý kato

licism posuzujete až príliš s hlediska Prahy. Rád verím, že
život ve velkomeste si možno zríditi tak, že clovek ani neví,
že je také nejaký katolicism, který se pokouší ješte' o vetší
moc politickou a že se snaží do budoucna i o to, aby príští pre

sident byl aspon matrikový katolík, ne-li takový, který by se
chodil s procesím klaneti na sv. Horu bohorodicce. V Praze se
tato slova poslouchají jako žert, ale na našem moravském ,ven-



304 PFítomnost 21. kvetrna 1925.

Ješte odpoved na dotaz.
Pane nedaktore!

V 17. císle Prítomnosti ptá se p. K. M. na radu. V císle 18.

cetl jsem dve odpovedi na jeho dotaz, dve dobré odpovedi, ale
neríkají mu nic konkrétního. Dovolím si mu poraditi prímo.

Jste mladý, zdravý clovek, rád byste pracoval a nemužete
najíti práci. J edte do Zlína, k firme T. a A. Bata, a obratte se
na p. J enjka BafU. lleknete mu totéž, co jste psal v Prítom
nosti - zduraznete, že chcete práci (ne místo).

Vystul:loval jste gymnasium - tedy pro praktický život ne
umíte nicehO'. Dejte se najmouti jako delník; práci dostanete,

nebOt práce pro lidi chtející pracovati je dosti. Budete-li šikov
ným a postavíte se poctive k práci, at jest jakákoliv, vydeláte
tolik, abyste mohl slušne žíti. Že zacnete jako delník nezna
mená, že nemužete skonciti jako reditel. Vaše paní se muže
dáti najmouti také. Neumí-Ii nic praktického, najde práci treba
jako zametacka - hlavní vec, aby dovedla zametati dob r e.

Až se naucíte pracovati a oeniti práci, budete se dívati z docela
jiného hlediska na, život a nikdy se nebudete nikoho ptáti, co
máte delati, abyste se uživil, a podobnou otázku budete po
važovati za muže nedustojnou.

jevit jinak než v Praze a ostatních ceských mestech. Rozdíl je
mezi námi asi ten, že my se domníváme, že v techto vecech
pujde moravský venkov cím dále tím více za Prahou a ne
Praha za moravským venkovem. Neverte tomu, že katolická
církev má pred sebou ješte možnost obrody bojovné církve.
Mlýny' moderní doby melou snad v nekterém kraji pomalu, ale
melou jiste. Jestliže dnes lidová strana jaksi mohutní, je to
v první rade následek politických chyb pokrokových stran, affair,
jimiž byly zatíženy. Máme cíl asi spolecný, Vy a my: zríditi
v našem státe takový stav, aby obcan nebyl obtežován katolic
kým knezem, nestojí-li o to. Liberalismus nemuže míti jiný cíl.
Má-li, pak to není liberalismus. Ale jde o otázku methody boje .
Fakt je, že se dnes všeobecne uvažuje o tom, že je nutno 'tyto
methody revidovat. Zodpovezte nám, prosíme, tuto otázku: víme
prece všichni velmi dobre, že po prevratu byl u nás zaháj!en
velmil prudký protiklerikální boj, že bylo svrženo mnoho, krížtl
a soch, že jsme na Slovensko vtrhli s atheismem. Klerikálové
se krcili a byli tiše. Reknete sám, jaké jsou dnes výsledky toho
celého boje. Lidová strana znamenite sesílila, a vidíme, že jí
prekotnost protiklerikálního boje prospela a poskytla znamenitý
agitacní materiál. Reknete, jak je to možné, že po velmi ostrém
protiklerikálním boji byli klerikálové pojednou daleko silnejší
než pred tím? R.eknete dále, zda dle Vašeho soudu nemáme
pri boji proti církvi katolické bráti zvláštní ohled na Slovensko,
pri kterém nám pi'ece musí záležeti na tom, aby se s námi nejak
sžilo? Vysvetlete, proc vudcové socialistu v koalici stále couvají
pred rozpoutáním kulturního boje? f{eknete, jak zajistiti v par
lamente vetšinu bez lidovcu? - Pravili-li jsme na zacátku, že
se divíme, že se nemužeme dorozumet, bylo to hlavne pro tuto
Vaši vetu: »Dokud nejsou takové pomery, aby každý mohl
bez bázne o svou existenci vystoupiti z církve, pak je každý
liberalism v techto otázkách nemístný.« Pravý opak je pravda.
Práve zde je liberalismus na míste, nebot jedním z jeho hlav
ních cílu vždy bylo, je a bude, aby »každý mohl bez báznc
o svou existenci vystoupit z církve«. Zde se mužete na oprav
dcvé liberály spoléhati neméne než na Volnomyšlenkáre. Libe
ralismus je sbírka zásad a boj o' ty zásady, ne necinné cumení
na svet. Liberalismus je dalek toho znamenati, že si církev
muže delati co chce. Stejne byste mohl pokládati socialisty za
ochránce Svazu prumyslníku. A druhá vec, které nerozumíme.
Píšete: »Dokud nejsou takové pomery, žre církev je postavena
právnicky na roven každé jiné organisaci tohoto rázu. ostatním
církvím, jest liberalismus vyloženým neprítelem pokroku.« Jak
to? Napsali jsme prece, že zásadou liberalismu je odluka církve
od státu, tedy totéž. co chcete Vy. Myslíme opravdu, ž.e by
chom se dohodli o všech konkrétních otázkách. Nám šlo Jenom
o to, súctovati s legendou, že každý, kdo premílá nckolik proti
klerikálních frásí, koná již dosti užitecné práce pro svet a národ.
Protiklerikálními frázemi ~ casto odvrací pozornost od daleko
duležitejších otázek, na pr. od hospodárských, které nás možná
budou brzy více páliti než všechny církevní otázky dohromady.)

kove bereme je trochu vážneji. Pro mne a celou radu tech »po
krokáru« není katolicism historickým faktem a renesance ka

Itolická otázkou dedoušku a babicek, nýbrž docela váŽným kul
turním nebezpecím, jehož lodivodové dovedou se docela li·

šácky proplétati mezi cetným úskalím a jsou schopni osekati tiJ
dogmatiku katolickou celou, jen když jim zustane dosavadní

politická moc v rukou. Dovedou hezky realisticky pozorovati
a dle odpozorovaného se rídí. Víte, p. redaktore, co je to sv.
misie? Dríve mívala to poslání, že šírila v krajích neciviliso
.vaných civilisaci. A dnes? Brojí s kazatelen csl. republiky proti
»pokrokárství« - pri cemž zvon zvoní od rána do VEcera, pet
krát za den rojí se V mestecku, cítajícím asi 1700 obyvatel,
:zástup lidí, prevahou mladých, z kostela. Celý den jsou ob
cané z p o v í dán i. Nejvíce v tom zástupu mne vždycky bolí
mládež, ta »nadeje národa«. Jen zrnkem po zrnku se musí na
našem moravském venkove stloukati protikatolická t. j. proti
klerikální fronta. Stanovisko vyjádrené Vámi, pane redaktore,
a nekolika pisateli jest stanoviskem založených rukou. ?'!erad
bych radil k zaujímání tohoto stanoviska, ackoliv tak by sé
r:ejlépe ukázalo o orelském s1ete 1929 v Praze projektovaném.
kam ,taková vysoce liberální blahosklonnost naší inteligence
vede. Nesnažme se oddelovati katolicism od klerikalismu. Ka·

tolicism jest nutne tím, cím jest klerikalism, kneževládou. Dnes
staví si katolíci, t. j. lidovci, podpurné instituty a všimnete si,
co odporucují svým chránencum ke studiu: theologii, historii,
práva - - - Potrebují kneží ceské ~árodnosti, kterých se
jim zacíná nedostávati, kterí by byli nerebelantským a spolehli
vým nástrojem Ríma, potrebují své profesory historie, kterí by
se staveli aspon za Pekaruv a Váš výklad ceských dejin a po
trebují své právníky, kterí by tu volnomyšlenkárskou a zed·
nárskou pakáž schladili.

Co nám to pOmltŽe, že argumenty t. r. katolicke filosofie, nebo
napr. Reylovy »Sociologie« vedecky neobstojí, když konec
koncll o politické moci- katolicismu rozhodnou ony masy de·
doušku, babicek, tatínku, teticek, šohaju a Orlic, které denne
plní katolické chrámy, or1ovny, poute a procesí.

Dokud nejsou takové pomery, aby každý mohl bez bázne
o ~vou existenci vystoupiti z církve, pak je veškeren liberalism

v techto otázkách nemístný. Dokud nejsou takové pomcry, že
církev jest postavena právnicky na roven každé jiné' organi
~aci tohoto rázu, napr. »Volné Myšlence«, »Socialistickým bez
vcrcllm«, ostatním církvím ap., jest lib~ralism v techto otázkách
vyloženým neprítelem pokroku, a nadržováním kulturní reakci.
Dc,kud není rovnoprávnost mezi temito organisacemi, musí býti
pastýrský list trestným v ocích socialistl1.

A konecne, pane redaktore, Vy jste proti tori-lu. když je ne·
kdo nejakým programem vlecen. Na svete už to tak máte, že
každý už je necím vlecen, každý má anebo dostane tu svou
hvezdicku. Clovek už se rodí do urcitého stupne kultury, kterou
je vlecen, dají jej do školy - je vlecen - a vím - at je to
p. redaktore Vám po chuti, ci nikoliv, že už je hodné stádo,
vlecené i Vašimi názory.

My z tech moravských Lhot už se na to díváme trochu ji

mk. Kdyby byla republikou jen Praha, srdecne bych Vám tiskl
ruku a nevolal bych ani po stíhání PUVOdcll pastýrského listu,
- ale »osudužel«, i u nás je republika a i ty naše Lhoty budou
rozhodovati o jejich osudech. A nevím, jaké by ty osudy byly,

kdybychom jednoho dne dali. my všichni »pušky« do žita a
y,toupili do legie Vašeho liberalismu.

Naše radost je v tom, že vidíme, jak nám roste práce pod
rukama: soudíme Rím!

Inž. A. Olšanský.

(Po z n. r e d a k c e. Drahý pane, jeto divné, že dva lidé,
z nichž každý se o sobe domnívá, že mluví jasne, ne a ne se
domluvit. Souhlasíme s Vámi, že na moravském (a ješte více
na ,lovenském) v.'nkove mi'lže s,e otázka nebezpecí katolicismu Sumperk. Ing. V. A.


