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Ale jak už byla receno, socialistická oposice ne
míní cekat nebot touha po vláde. je u ní v popredí vše
ho zájmu.' Že by nejaké nadmerné oposicnictví jí nej
méne prospelo, ta, aspon v prítomné dobe, považuje za
zcela jisté. Práve naop'lk. Oposice sama nahlíží, že už
je cas, aby hledala i upravovala cestu k dohode s ob
canskými stranami, protože politická situace k tomu
témer nutí. Proto také lidé, kterí dríve predstwovali
jakési pevné maximum palitickéha presvedcení, jsou
dnes ochatni k rúznÝm programovým ústupkum, jen
aby se zamýšlená vec podarila. V této souvislosti není
bez významu ani nedávný projev pas!. R. Bechyne O'pa
meru socialismu k nábaženství.

Vec avšem není lehká. Uváží-li se, že agrární strana
byh od samého pocátku republiky stranou vládní, že
nikdy nebyla v apasici a že pO' rozpadu sociální demo
kracie v roce 1920 se stala pocetne nejsilnejší stranou
ve státe, od kterého doby také treba datovat vzrus~
její politické i hospodárské moci, pak uvidíme, že am
vlastní iniciátori tohoto pokusu se net::tjí pochybnostmi,
zda se jim to vubec podarí. Nebot zde se nejedná jen
o to, aby agrární strana byla nejakým zpusobem vytla
cena z vlády a vehnána do oposice. To by konec koneCl
bylo možné, ale je otázk.'1, zda práve tech deset let vlády
agrární strany ve státe je možno nejak odklidit, vlastne
natolik zlikvidovat, aby ti, kdož by dosedli na její mí
sto, v každém kroku na ne nenaráželi.

To je, zdá se, hlavní otázka, n'1 kterou nalézti odpo
veci' není tak lehké, zejména ne pro ty, kterí vedí a byli
svedky toho, když agrární strana zapouštela koreny do
našehO' politického a hospadárského života ve státe, až
jej nakonec ovládla a podrídila své víHi. Dnes, kdy veci
došly již tak daleko, že jen pouhá otázka vytlacení
agrárníkll da opasice nahání hruzu z následku, bylo by
snad na míste se podívat, z jakých pocátku prame'nil
vzrust a moc agrární strany v republice. UkJ.zovat dnes
na agrárníky, že oni to byli, kterí náš politický život
do té míry zmechanisovali, že i kdyby se podarilo je
vytlaciti z vlády, sotva by se tím docílila nejaké vetší
nápravy, je práve tak neuprímné, jako bylo politicky
neprozíravé aplaudovat ke všemu, co agrárníci k upev
není své moci dríve delali. Že to delali tak obratne a
nenápadne, nebo jinak recena: pad rouškau zásady,
která byla potom povýšena na politický um: - ruka
ruku myje - o tom necht predevším uvažují ti, jimž
agrární strana byla nejlepším spojencem až do té doby,
kdy konecne pochopili, že to byli oni sami, kterí byli
agrárníky vodeni za nas. Proto tJ.ké, je-li dnes agrární
~trana tak mocná, že se jí strachují i v tam prípade, že
by se sami chopili oteží vlády, není to vinou agrárníkú.
Agrárníci delali jen to, co jim bylo davoleno, cili: co
ceskaslovenská demokracie považovala za tak dobré,
že si ani jednou nepaložila otázku, kam to jednou po
vede.

II. K ore n y a g r á r ním o c i v cs. p o 1 i t i c e.

Snad ani jedna politická strana nebyla na pocátku
republiky tak dakonale pripravem hlásiti se k podílu
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Josef Teichman:

Cesty agrární strany k moci
nad státem.

1.

V prítomné dobe jsme svedky zvláštního zjevu: uva-žuje se o tom, jakým zpusobem by bylo mažna do...
tat agrární stranu od vládní moci. Najednou se vidí,

že tato pocetne i hospadársky nejsilnejší strana, bez
kterési dríve nebylo možno predstaviti vládní vetšinu,
nab)'vi stále vetšího a vetšího vlivu na veci ve státe a
že to delá tak nepokryte, jako by stát byla ona sama.
Zatím úcelem se také již leccos podniklo, trebas k neja
kémuprímému jednání ješte nedošlo. Prozatím se jen
zkoumápÚJa. Je pozoruhodné, že iniciativa vzešla od
dosavadníchkoalicních spojencú agrární strany, z nichž
zejménalidová strana se nikterak netají nespokojeností
nad samovládou agrární strany v cs. politice a také již
nekolikrát dala verejne najevo, co si o takové »spolu
vláde«myslí. Nemenší nespokojenost vidíme u sloven-
kS'chludákú, pro než Tukuv proces a vnikání ceské li

dovéstrany na Slovenska je velkou zkouškou jejich ko
alicní trpelivosti, a konecne ani národní demokracie
nemátect mnoho prícin se radovat z trvání této vládní
koalice,v které jí byla agrárníky pridelena. i taková
úloha, kterou nár. dem. »Role" rozhorcene nazvala
)politickýmrvácstvím« pra zájmy agrární strany. 510'"

vem: ty politické strany, které se v roce 1926 tolik te
Vilyz vytlacení socialistu z vlády, byly by ted' snad
ochotnys nimi spolupracovat, jen ,::tbyse nejak zbavily
silnéhotlaku agrární strany, jež vládne sama a proti
všem - i proti svým vlastním koalicním spojencum.
Zkušenosti,které nabyly s agrární stranou, jejíž »my
chceme«je vždycky náležite opreno o její hospodárskou
naclvládu,jsou již dnes takové, že vybledOljí vzpomínky
na ústupky, které dríve musily delat socialistúm. Odtud
náhlájejich nespokojenost a úvahy, jak se zbavit diktátu
strany, která jim najednou prerostla pres hlavu a to
takclokonale,že své požadavky nemusí již ani zabalovat
do formy politických kompromisu, nýbrž si je proste
mocenskyvymáhá.

Se strany oposice, které takovéto zjevy ve vládním
tábore jdou hodne k duhu, se také nezahálí. Nebot ce
kat, až se t. zv. obcanský blok stran sdružených ve

ládní vetšine rozpadne, nezdá se jí politicky rozumné.
Tento stav, jak zkušenosti již nejednou ukázaly, mohl
y trvat ješte dlauho, pratože kaalice, pres všechny
je, které mezi sebou vede, se udržuje pOhrOffi'lde
imo jiné také nejistotau z toha, co by prišlo potom,
dyby vládní vetšina musila pocítat se spoluprácí so
'alisttl. O to prozatím nejvíc beží. Není totiž jisté,
jakýmipragramovými pažadavky by socialisté prišli,
z toho ty rozpaky a obwy.
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PNtomnost.,

mokratická by byla jiste náležite celila tomuto velkému
rozpetí agrární moci na podklade pozemkové reformy
a že by také nikdy nedošla k takovým zjevLllTI,o nichž
svedcila nedávná afér,a pos1. Dubickéha.

To je, myslím, výklad naprosto nesprávný a neodu
vodnený. Nebot kdo si jen trochu pamatuje, jak vypa
dala politická situace ješte pred rozpadem sociální de
mokracie, ví, že tato celkem mohutná strana nebyla
agrárníkum nebezpecná a že vLlbec necelila vážne jejich
programu s pozemkovou reformou. Pravdau je, že soc.
demokratická strana nejen dGbre vedela, co agrárníci
chtejí, trpela ta a bezmála pomáhala budovat. Slovem:
agrární strana mela v této dobe již všecko smluveno,
pripraveno a stalo--Ii se, že její koalicní spojenec byl
najednou tak oslaben, bylo jí to sice hodne vítané, ale
zase ne tolik, aby se z toho nejak zvlášte radovala.
Rozlom saciálne-demokratické strany se nejméne hodil
agrárníkum. Pochopilo se, že není možno nechati so
ciálne-demokratickou str.anu na halíckách, že jí je treba
stLlj co stLlj pomoci, aby se rozvratný proces v jejím lu
ne obešel bez škodlivých následku predevším pro stranu
agrární. Agrární strana to také byla, která se v tisku
nejméne radovala z tohoto oslabení svéhO' koalicního
spojence, nebot predvídala, že ti, kdaž se odtrhli a utvo
rili novau stranu, budou nejméne nakloneni podporovat
stavovskau politiku agrární strany. Proto celý státní
,:lparát byl zmobilisaván, aby byli udrženi lidé, kterí,
kdyby byli opravdovými stoupenci demokracie, nemohli
ani chvíli déle trvati na svých místech, dokud hy se
rádnými volbami neukázalo, že na nich sedí právem a
že pocet jejich poslaneck)'ch mandátu odpovídá jejich
skutecné síle.

To se však nestalo. Práve volby mohly prinésti doko
nalou porážku dosavadnímu provádcní programu agrár
ní strany a proto se jich bylo stLlj co stuj vyvarovat.
To byla první demokratická nemravnost, která se v zá
petí vymstiJa predevším sociální demokr::tcii. Sociální
demokraté, neprejíce si valeh, jichž se dLlvodne obávali,
musili se tak chtej nechtej zapráhnouti do chomoutu
agrární mocenské politiky a bez odmluvy prijímat vše,
co se jim predložilo. Nebot jakmile se stalo, že nehyli
ochotni prijímat každou vec, na které agrární stnna
trvala - stacila jim pohroziti volbami a jejich odpor
byl zlomen.

Sociální demokracie se tehdy bála voleb víc než mu
sila a meh. Možná, že v roce 1921 byla by pro ne si
tuace opravdu zlá, ale zda by to nebylo b)'valo cestfJ.efí
a politicky prozíravejší, kdyby byla odmítla panskou
kuratelu agrární strany (1 šla dO' voleb, z nichž meli
vetší strach agrární ci než ona. Volby, které by se byly
konaly, byly by agrární strane prinesly jen jedno: hyla
by se již tehdy stala nejsilncjší stranou ve státe, ale
sotva by se jí bylo pochrila V) tvoriti takovou prí jemnou
koalicní atmosféru, v které by mohla nerušene pokra
covat v pozvolném a nenápadném doh)'vání své dnešní
velké moci. Volby mohly vytvoriti docela jinou situaci,
snad i takavou, v které by nejsilnejší st.rana musila ze
svého dob)'v"cného plánu hodne slevit, melo-li se jí po
darit sestavení takové kmlice, která by aspoií trochu
byla podobná koalici predchozí.

Do takového risika se opatrnému Antonínu Švehlovi
nikdy nechtelo. Ze sociální demokracie drží neprávem
tal-ový pocet mandátu, to mu nikterak neprekáželo.
»Petka", kde se ted vládlo i pro pány úrednické mini
stry, byl'l pod jehO' bdelou patronací již zcela dobre

na moci ve státe, jak0' strana agrární. Byly-li všechny
ostatní strany po válce do té míry zdecimovány, že se
musily takrka ad samých základu budowlt a to jak 01"
ganisacne, tak i financne, nelze to ríci a str:l.11eagrární.
Agrární strana byla válkou nejméne dotcena, skorO' n,
opak - válka jí hodne praspela. Její hospodárská a 01'
ganisacní moc byla ve válce upevnena, takže po prevra
tu to byli predevším agrárníci, jejichž stranický aparát
nejlépe fungoval. Ze tétO' v)rhody proti ostatním stra
nám nikterak nezneužili, to byl jen kus jejich politické
chytrosti, která byla zvyklá pocítat hlavne s tím, co jed
nau prijde, bez ahledu, že astatní strany, zejména S()l

cialistické, velmi okázale pro sebe reklamov3.ly právo
vládnouti. To, za dané situace, bylo jedine možné sta
navisko, trebaže agitacne socialisté i na úcet agrúní
strany hadne získávali. Z agrárních VLldcu,krome Šro
bára, který byl jakýmsi predstavitelem slovenského lidu,
nikdo jiný se na verejnosti mnoho neblýskal, ,:1když,
tak v míre daleko menší než astatní vLldci politickS'ch
stran. Ani Antonín Švehla.

Agrární strana po prevratu mela docela jiné zájmy
a starosti, než aby ve svých predstavitelích prijímala
hold rozjásané ulice, zatím co doba byla jako stvorená
k dobytí té cásti moci ve státe, o které se nemohla ríci,
že by nebyla rozhodující. To bylo v první rade zásobo
vání. Sacialisté mohli porádat tábory lidu, mohli vésti
zástupy na Bílou horu, strhavat Mariánský slaup atd.
ale agrárníci již pevne sedeli v Obilním ústave. Míti
v rukou Obilní ústav bylo tehdy nmohem víc než pred
sednictva ministerské rady, které agrárnki rádi pastau
pili jiné strane, když jim krome ministerstva vnitra
bylo vyhraženo i ministerstvo zemedelství - dnes
opravdová b:1šta agrární strany. Už z tohoto taktickéhO'
obsazení jednotlivých resortu státní správy vidíme, oc
se agrární strane nejvíc jednala. Dostat do rukau spri
vu vnitrních politických vecí, to považovala za neméne
duležité jako ohsazení ministerstva zemedelství, které
spolu s Obilním ústavem prO' ni zn'lmenalo první krok
k hospodárské nadvláde nad státem.

Opravdový rozmach pro agrární stranu nastal teprve
od chvíle, kdy byl usnesen zákon o zabrání velkého pa
zemkového majetku. Mel to být cin opravdu revolucní,
politicky i historicky oduvadnený, s nímž ruku v ruce
melo jíti zabrání velkS'ch prumyslov)'ch podnikLI. Ovšem,
jak dnes víme, z tohato progr,:t.mu bylo uskutecneno je11
velmi málo. Na príklad pozemková reforma vlastne ani
reformou ve smyslu sociálním nebyla, protože její V)'
sledky nám všude ukazují, že leckde se stal pravý opak
tohO', co bylo zamýšlena. Uvidíme, že pozemková re
forma se stah vecí strany agrární a že tato strana vy
naložila vše, aby pozemková reforma byla jí nejúcinnej
ším nástrojem stavovské politiky a základem její po
zdejší moci ve státe. Volá-Ii se dnes po adpolitisování
Státního pozemkového ústavu, aby se znemožnily pali
tické kšefty s pozemkovau reformou, je to volání jednak
hodne neuprímné, jednak pazdní, nebot toho, co chtela
agrární strana získati, bylo již dosaženo, a nejaké od
politisování Státního pozemkavého úradu její stavovské
politice již nikterak neublíží.

Když se nekdy o vlivu agrární strany na pozemko
vou reformu mluví nebo píše, pak se dokazuje, že by se
to nebylo mohlo státi, kdyby strana sociálne-demokra
tická nebyla v zárí 1920 postižena katastrafou, která
vnesla do jejích rad takový zmatek, z nehaž predevším
koristili agrárníci. Dokazuje se, že strana sociálne de-
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organisována a poslušna, že tedy, v ústraní a bezpec
ném vcdomí nesesaditelnosti se praco;valo mnohem ji-
teji než v parlamentc, o nemž nebylo jisto, jak by po
olháchvypadal. Do ;voleb podle jeho soudu se mohlo

jíti teprve tehdy, až by progr:lm agrární strany byl na
tolik uskutecnen, že by s ním již nikdo nemohl hnouti.

le dokud se tak nestalo, musilo vše zustat pri starém,
práceministerstva zemedelství a jeho subvencní poli
tika nemohlabýt rušena práve tak jako se musilo v na

ostémklidu konat jeunání o prídelu pozemku a zbyt-
ov)'chst'ltku, což obé dohromady znamenalo pripou
t venkovského cloveka k strane agrární a jeho osudy

jit navždy s osudem jejím.

III. V Iá d a k o a 1ic e - d o s a z e n í
a g r á r n í str a n y k m o .c i.

Nevím, ale právem lze pochybovat, zda budoucí hi
orik mšeho politického života nalezne v této dobe
eco,co by ho abzvlášte tešilo. Ovšem, když se tehdy
ová vláda s Antonínem Švehlou v cele zrodila, listy
ládníchstran se predstihovaly v názvech pro tento no,
Ý vládní útvar, který nic jinak než jako by mel b)'
al republiku vyvésti z poušte do zeme zaslíbené. Ale
es, soudím, se již docela dobre chápe, že tato vláda

redevším znamenala jedno: dosazení .'lgrární strany
mocive státe a to za nadšeného souhlasu stran, které
a príklad dnes již vidí, k cemu pomáhaly pracovat ,'l
dosklízí výsledky jejich práce.

Ze to nepoznaly hned, je pro ne omluvou jiste dos1."'l
ecnou,uvedomíme-Ii si obratnou práci vlldce agrární
trany Antonína Švehly. Otázka, proc práve v prumy
lo"émCeskoslovensku je agrární strana tak silná, když
a príklad v jiných, agrárnejších státech jsou agrární
trany mnohem slabší ,1. ani z polovice nedosahují ta
"ého vlivu na veci ve státe, je ve své podstate zcela

jednoduchá: Je to dílo jednoho muže, který skoro celý
vuj život zasvetil práci k vybudování stavovské strany
a docelajin)'ch, modernejších základech s uvarováním

všechchyb, které by toto dílo zacasté hodne ohrozily.
rozenáchytrost, rozvážnost a velká dávka trpelivosti
ntonínu Švehlovi nikdy nechybel.'l. To se nejlépe uká-

zalov dobe» Petky«· a potom hlavne v dobe vlády dru
é koalice.Švehla již ted mohl ukázat, oc agrární stra

usiluje a co také musí dostat, ale volil cestu schud
ejší,aby to zejména socialisty tolik nebilo do ocí. Ješte
Já rada vecí byla neprojednána, a k 'tem bylo socialistLI

rehajako sali. Jejich oposice, jak dobre vedel, by mo
a udelat nekolik dukladných škrtLI pres jeho úmysly,
tak se zatím spokojil málem. Nebot i soci.'11isté mu

'li nejak cítit, že vládnou, že mají moc, trebas jich
jcasteji uŽÍval v rolích figurantlJ :1 obhájcu neceho,
cím predstoupiti na verejnost hylo jim vyhrazenI)

ved všemi ostatními stranami. Klasick)'m dokladem
'to jejich služby byl jednak zákon proti teroru, zákon

ochranu repuhliky a novela k tiskovému zákonu,
bychomzustali jen u Z ákol1LI politicky nejdl'tležitej
ch. Antonín Švehla si nemohl príznive malovat osud
hto predloh, kdyby socialisté byli v oposici. Ani ob-
it by se nesmely na stole snemovny a když, tak by

.\ z toho takový kraval o ohrožené demokracii atd.,
by jej bylo slyšet až! za hranice.
Ovšem- nebylo to zadarmo. Švehla, dokud spolu
áce potreboval, nikdy nehyl skrblíkem a skoro vždy
zpecneodhadl, kde kterou koalicní stranu tlací bota.
hromná a ve svých dl1sledcích nejšpinavejší lihová

aféra dala ponekud nahlédnouti dO' koalicních praktik
a po pLIvodu její nerozborné soudružnosti, v které so
cialista, národní demokrat, agrárník nebo klerikál, ne
byli od sebe k rozeznání. Šrámkovo heslo »dohodli jsme
se, že .e dohodnem«, bylo tu opravdovau vudcí ideou
at se jednalo o cokoli. A nebyly to veci malé, které tato
koalice provádela. Na stul její porad byly predloženy
i takové veci, které jako by byly vypracovány v ústred
ním sekretariáte agrární strany, ale nikdo se proti nim
ani neozval. A když se s1.'llo, že nekterá vec na chvíli
ohrozila trvání koalice, zase tu byl všudyprítomný
Švehla, který dovedl vše pripravit, takrka vsugerovat.
bvehla v tak0'vémto servírování byl opravdovým mi
strem. Za každé horké sousto d'11hned dve sousta slad
ká, a když se nakrásne stalo, že koalicní žaludek takové
diety nesnesl, pak se zase ukázal jako znamenitý the
rapik, jehož' recepty k dobrému zažívání se natolik
osvedcily, že pacienti potom radeji svou nevolnost za
tajili a ulevovali si až venku. A ješte poznámku, která
tak dobre ilustruje toto agrární vládnutí nad koalicí:
Mhví jak to prišlo, ale od této doby se zacalo o Švehlovi
s oblibau užívat rceni, že je dobrý - napalovac. To by
nebylo nic divného, ale co si o tom pomyslit, když na
pálení se s tím verejne chlubili? Konecne bylo-Ii v tom
neco tak zábavného, že i socialisté tak delali, je jiná
otázka. Ale jiste to nesvedcilo o jejich vtipu, nebot b),t
v politice napálen, vl.astne den ode dne napalován, je
vysvedcení málo odporucující pro ty, kdož na schu
zích a táborech lidu svolávali hromy a blesky na buržo
asii mestskou i venkovskou, která, kdyby. prý nebylo
jich, socialistLI, svedla by republiku do vod hospodárské
a kulturní reakce. (Dokoncení.)

Dr. Alfred Fuchs:

"Chudým se zvestuje evangelium".
III.

Vracím se k idei »Zázraicu Antikristových«. Jest
to, jak známo, titul slavného románu Selmy Lagerlo
fové, v nemž symbolicky jest naznacena spolupráce
obou svetu, krestanského a sociálního. Celý pak ro
mán jest založen n'l sicilské legende, kterou výtvarne
znázornil Signorelli na své fresce »Zázraky Antikri
stovy« v Orviette. Podle této legendy, až prijde
Antikrist, nebude se nikterak podobat dáblu, nýbrž
bude ve všem podoben Kristu. Bude vracet slepým
zrak, hluch)'m sluch, bude uzdravovat nemocné, bude
hodn)' k chudým, bude se jeviti vubec tak dobrým,
jako sám Kristus, ale nepovede lidstvo ke spáse, nýbrž
do záhuby, protože na jeho korune bude napsáno: Moje
království jest z toh0'to sveta!« Jakmile sociálni
království jest pouze královstvím z tohoto sveta, P:UC

se s každ)"m zv)'šením životního standartu stupnuje
nesnesitelnou merou i závist a nenávist, pocit subjek
tivní chudoby. Pro verícího cloveka má však život J.

práce v nem hodnotu metafysickou. Nelze nikdy effi"
piricky dokázati, že život opravdu stojí za to, abychom
jej prožili pres všecka protivenství, jež nás v nem
mohou potk,'1t. Kdo však vidí v živote vyšší príkaz
Boží, dovede jej zachovávat i ve chvílích nejzoufalej
ších. To není <;>dkazování »na smenku splatnou na
vecnosti«, nýbrž jest tO' duchovní doplnení péce o bla
ho pozemské. Materialism, liberalism i marxism jsou
stejne bezútešné. Jest treba bojovati za lepší osud
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chudých, ale jest treb.1. hledati také království, jež není
z tohoto sveta. Aby však naše rec mohla být vubec
na delnické periferii slyšena, musíme svoje kázání
spojiti s akty sociální péce a predevším s pécí o za
nedbanou mládež, zvlášte ve! vagonových koloniích.
.Ani tak mezi delnictvem, jako mezi lumpenproletariá
tem. Mnoho se podniká. Jsou již kneží, již hledají své
ovecky m. místech nejohroženejších, pracují také re
holní sestry nejnovejšími methodami, jež snad vylícím
nekdy jindy. Pro naši dobu jest fabrika tak charakte
ristická, jako byl pro stredovek hrad nebo klášter.
Z toho plyne, že i pastorace, péce o duše se musí pri
zpusobit tomuto charakteru novodobé spolecnosti. Za
starého R 1.kouska se i tu mnoho zameškalo. Rozdelení
farností zllstalo namnoze v mestech v tom stavu, jaký
byl v idylické dobe biedermajeru, kdy lidé se ješte
tak casto nestehovali, kdy pomer hospodáruv k celedi
byl patriarchální, kdy farár znal svoje osadníky.
A tak vidíme, že máme m pr. na takové pražské Malé
strane kostel na kostele, fary, jež obsahují sotva jednu
ulici, kdežto na periferiích nám vyrostly ctyricetitisí
cové farnosti. Kdyby na takové periferii všichni kato
líci vykonali velikonocní zpoved, jak jest jejich povin
ností, tedy by musili své kneze ve zpovednici umac
kat. Dosud se však nikdy nic t1.kového nestalo. To jest
však pastorace, jež pocítá se ztrátami nesmrtelných,
nekonecne pred Bohem cenných duší a to jest pro Vc
rícího myšlenka nesnesitelná. Proto zduraznuji neustále
církevní vrchnosti, že nestací když dnes farár úraduje,
sedí ve farní kancelári a ceká, že až si nekdo prijde
pro výtah z matriky, že jej snad pri této príležitosti
obrátí na víru. Jest treba ztracené ovecky hledat. Jest
treba farních kartothek, jako je mají již dávno v Ne
mecku, z nichž pozná farár nejenom duchovní stav,
ale i sociální pOlllery a potreby všech svých farníldt
Musí mít v každé ulici duverníky, musí být ve spojení
s ch1.ritativními institucemi, aby mohl pomáhat, jak
toho vzorem byl slavný katolick)' apoštol velkého Ber
lína Sonnenschein, nebo jak pracují farári na periferii
parížské. Betonové stavby predmestských kostelu svým
jednoduchým stylem již vyjadrují, co tento kostel
chce: to nejsou barokní kostely, jimiž fundátor chtel
postavit triumfální pomník, to jsou svatostánky, jež
chtejí naznacit, že zázrak Eucharistické Lásky volá po
duších i tam, kde není nic, než jednotvárné delnické
kolonie a tovární komíny. K této práci jest potrebí
také novodobých reholí, jako jsou Kalasantini a Sale
siáni, již ovládají všecky methody péce o mládež
atd. Zde stojíme všichni pred velikými úkoly a to ne
politickými, nýbrž náboženskými a charit1.tivními.
~ezv této reservy ideové se podobá každý politický
uSI?ech domk~ ~ karet. Proto hlásá nynejší papež Ka
tolickou AkCI, Jež znamená v podstate »vclenení lai
ckého apoštolátu do hierarchického .:t.poštolátu církve«.
(Nuncius Pacelli.)

Vím dobre, že pokrakový clovek, slyší-Ii slavo »cha
rita «, se' ušklíbne a myslí fl1. almužnictví. Ale jest to
omyl. Zbežná návšteva výstavy charitativní v Praze
by mohla presvedcit každého, že i charita si osvojila
všecky methody sociální práce, pro niž máme již i ka
tolický vyucovací ústav u Ctihodných Sester v Pre
rove. Ale jsme si vedomi, že sebe lépe organisov,1.ná
péce sociální nestací nikdy, že bude treba vždy ješte
i osobních skutku lásky a milosrdenství, že vždy ješte
bude treba osobního taktu, tepla, lásky, pusobení od
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duše k duši. Pred nejakým casem vypravovala Ma-Fa
v »Lidových Novinách« tuto historku. V jednom vel
kém meste zrídili vzorný chudobinec. Vše tam svítilo
cistatou, kachlícky, belostností. Obsluha vzorná, dedec
ci a babicky neprišly takrka do styku s personálem.
vše fungovalo skvele mechanicky, takrka jako v ameri
ckém hotelu. Dedecek nebo babicka položila talír na
otácivé okénko, a již se vracel s jídlem, jako v pohádce
ten prostren)' stolecek. A když bylo všecko nejlépe
zorganisováno, najednou videla správa chudobince, ~
starecci a starenky jim z ústavu utíkají a chodí že
brat. Proc asi? Protaže jim ten mechanismus byl již
nesnesitelný. Bylo jim z neho smutno, bylo to všech)
tak studené, tak jednotvárné. Šel-li dedecek žebrat,
prece jenom ješte neco prožil. Tam dostal, tam ne
dostal, tam si popovídal, tam mu vynadali, ale byl to
prece jenom život. Avšak tam - studené kachlíky,
umírání v hojnosti. Jest to prípad velmi poucný a jest
velkÝm potvrzením staré latinské vety, jež zní: »Anima
charitatis est charitas animae« - »Duší lásky jest
láska k duši «. Tedy to hledáme na periferii a takto
tam chceme pusobit. Chceme tam šírit království Boží,
jak my mu rozumíme a bude-Ii treba ke vetšímu zdant
této propagandy vejít v urcitá politická spojenectví,
udeláme to.

Není ta ponejprv, co vykládám tyto názory. Opa
kuji je neustále a to nejenom katolíkum, ale i socia
listum a jinovercum, všem, kdož mne chtejí slyšeti.
Mluvil jsem o tom na schuzích i prednáškách lidovt
strany, ale i v klubu »Prítomnost«, v »Kruhu prátel
náboženského socialismu « ,a na evangelické studentské
konferenci v Dolním Kubíne. Všude, kde jsem káz~l
nekatolíkum, jsem jim ovšem predem loyálne rekl, co
mne od nich delí a proc není prímá spolupráce možna.
Myslím, že' také všude moje dogmatické výhrady po
chopili a nekde mi výslovne rekli, že je chápou. Vy
ložil jsem však také svÝm posluchacum, v cem by spolu
práce nebo alespon paralelní práce možná byla. Sto
jíme pred nebezpecím sociální nnkce v celém svete
a také v naší republice. Nesvádejte všecko na Šrámka.
U delali jste si z neho bubáka, ackoli Šrámek byl jeden
z prukopníku této ideologie u nás a zkusil pro ni víc,
než leckterý sodalista. Myslím, že kdyby sociaJi~té
lépe vedeli co chtejí sociálne politicky, nemusila se
vytvorit situace taková, jaká se vytvorih. r ení zde
místo, abych socio1.listllm cetl levity. ani ne snad pro
nedostatek dobré vllle ti nich, ale spíše pro jejich dile
tantism. Diletantism je však vždycky príznakem nedo-

.statku lásky, protože láska poznává. Také do v1.'lstních
rad bych mohl adresovat leckterou výcitku, ale mohu
uiistit své ctenáre, že ani ve své strane nemlcím.
V cem mužeme jít kus cesty spolu? Všude, kde mltže
me vykonat spolecne kus dobré a užitecné sociální prá
ce. A ješte v necem mllžeme jít spolu my, všichni intel
lektuáiové: v boji proti materialistickému, chámskému,
ryze utilitárnímu chápání života, nejenom v theorii,
ale hlavne v praxi. Theareticky je materialism preko
nán, ale jak vypadá praxe, zvlášte politická. Materia
lism projevující se nedostatkem víry v ideje, uplatno
váním hledisek ryze osobních žije casto i tam, kde
jest theoreticky nejvíce popírán. My všichni, kdol
uznáváme nadradenost duchovních hodnot, duchovního
rádu i. v politice, mužeme jít kus cesty spolu. Byl to
profesar Kazák, jenž tuto tendenci formuloval takrk1
v heslo, jež prijímám: »V boji za duchovní hodnoty!«
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stých prací a prácicek, nesporádaná potycka s literár
ním umením, plod doby prechodné, deset tisíc nápadu
a žádné dílo. V takov)'ch dobách, jako je naše, kdy
staré ješte nezemrelo a nové ješte není hotovo, ocitají
se v krisi všechny instituce. V dnešní literature není
o nic více porádku než v dnešním manželství: styl je
tu i tam pryc. A píše se tolik, jako se ješte nikdy ne
psalo. Snad z toho všeho bude zítra neco velikého; ha
jiste z toho bude neco velikého; nebot nelze se domní
vat, že náhle vymizela se sveta všechna velikost; dnes
to však ješte veliké není. Spisovatelé, kterí nyní píší,
jsou neobycejne obratní a chytrí a dovedou skoro všich
ni znamenite psát; tak rozkošné a duvtipné feuilletony,
jaké dnes mužeme císti, se ješte nikdy nepsaly, a možno
témer ríci, že genius doby se vrhl na delání feuil1etonú;
mám vúbec podezrení, že toto údobí se bude s ptací
perspektivy príštích literárních historikú jevit jako
»doba feuil1etonu«. Feuilleton svým tempem nejak od
povídá filmu, kterému nelze uprít, že je výrazem a mi
láckem doby. Feuil1etonista pak je osoba všemi lite
rárními mastmi mazaná; dovede hbite stylisovat, ja
koby mu sudicky byly pri narození na okamžik posa
dily na hlavu klobouk Heinúvl;1 cetl toho skoro tolik jako
p. Arntj Novák, a ví o všem;1 a na život má takový r;á
zor, jakoby byl nejakou dobu sloužil u Dona )uana.
Je to zkrátka prvotrídní osobnost; bohužel zLlstává oby
cejne feuil1etonistou, i když píše román. Musím doko
nat svou chválu soucasných spisovatelLt: bývají obratní
j.ako opice a jsou tak chytrí, že dovedou napodcht
všechny velké city; ponevadž jsou smelí, pokusí se hrzy
i o neco tak velkého jako je »I11iada« nebo »Ztracený
ráj«. Skoro všechny národní literatury oplývají dnes
nebývalým poctem talentú; není vinou jen techto ta
lenttl, nýbrž celé soucasné duchovní situace, že sku
tecná velikost je nyní daleko vzácnejší než v dobách
minulých. T.ato doba je jako rešeto; nic se v ní dlouho
neudrží, a myšlenky a nápady vznikají a zacházejí ne
obycejne rychle. Nad branou k dnešní literature má po
pravde státi pochmurné slovo: chaos.

Této celkové krisi se nevymykají ani ony dve litera
tury, o nichž chci psáti, ,a které jsou nejvetší ze všech.
Chteje psáti o anglické a ruské literature, nemohu ne
videti, jak obe se pod rukama dnešní generace dúklad
ne mení, ba možno ríci drobí. Budu o nich psáti, ac
vím, že pojem a n g 1i c kál i t e r a tu r a a r u s k á
lit e r ,a t u r a, tak, jak na ne myslím, patrí témer už
minulosti. Mnohé, co je treba uvésti jako charakteri
stické znaky anglické literatury, pocíná mizet z díla

. mladé anglické generace, která duševne obcuje s Freu
dem, Proustem a Rusy a odchyluje se od tradice své
zeme. Svéráz národních liter,atur ustupuje pred pokra
cující internacionalisací, stejne jako národní svéráz
zpúsobu života, jídla 3. odevu. Jaká bude príští anglická
literatura, neumím predpovedít. Podle mnohých znakú
se zdá, že se priblíží až k utonutí v jakési obecné litera
ture evropské, v níž budou psáti približne stejne Norové
jako Španelé, a že spisovatelé ve všech zemích budou
si podobni jako spací vagony ve všech zemích jsou si
podobny. Dnešní anglická literatura poskytuje mnoho
dúkazú, že leckteré slavné vhstnosti anglického charak
teru, toho charakteru, který udelal Anglii velikou, po
cínají se stírati. Veliká ruská literatura pak jest vubec
vecí minulosti. Verím s Merežkovsk)rm, že Cechovem
nastal tak zvaný konec ruské liter,'ltury. Ješte se ovšem
v Rusku píše, nebývale mnoho píše, ale vše to je neko-
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Tak vypadá v nejvetší strucnosti naskizzovaný idec-
V)' podklad smeru, který hlásám v prvé rade ovšem

zi našimi katolickými delníky a intellektuály. Jsem
resvcdcen, že v národe malých lidí není možná jiná

politika,než politika sociálne orientovaná, ,ode pri tom
uchovnepodložená. Lidová strana dovedla najíti svuj
stoj k demokracii, k národu i k republice a musí
j proto nalézti a nalezne jej i k delníkovi. Vetší me
tl, než dnes, rozpomene se na slova: »Líto jest mi

ástUPll«.Zástuptlm je treba lámat nejenom chléb te
ný, ,11ei duchovní - a také eucharistický - panis
nRelorllm.Jenom tato praxe ukáže, jaké jest poslání
to!ictví a také lidové strany v národe, v nemž se
mí lidová strana nikdy stát predbojníkem pravice.

Budiž mi ke' konci dovoleno ríci nekolik slov osob-
'ch.Vím, že po prectení techto rádek si reknou snad
nozí to, co jsem slyšel nekolikrát ústne. Ríká se
mne,že nejsem clovek politický, že se vznáším deset
etn'lnad zemí, atd. atd. Ale konstatuji, že se dosud
politicesplnilo vše, co jsem predpovedel: na pr. za

'hl j em proti mínení, jež hrozilo se tehdy státi
ficiálnímsv)'mi clánky i osobními intervencemi v do
vRajdovštinya protihra dní kampane, a došlo na moje
lova.V dobe bojtl o sociální pojištení jsem hájil cestu
ohody a zase došlo na moje slova. (Jeden z našich
.nu poslancll velmi blízkých štábu strany si sn td
pomenena jakousi sázku.) Predpovedel jsem brzké

ozkmotrení lidovcLl s agrárníky, a symptomy se
ž ukazují. Predpovedel jsem prubeh veci H odžo

a mel jsem pravdu. Predpovedel jsem další
trikci knežských mandáttl Slovenskem pocínaje,
na Slovensku už to je. Moji odpurci ve strane

ovedliprovést proti mne jenom ten kocourkovsk)'
ousek,že mi odnali slovo v liste a na schtlzích, ale
uze v obvodu pražského sekretariátu. Dále jejich

liv nedosáhl, ac dobrá vltle a intervence nechybely.
oškodilimne však jenom financne. Mor á 1n e už
žim representovaný dvema nerozlucne spiatými jmé-

y a kariérami, totiž jmény St:tšek a Sadeck)T, m 0
áIn c tento režim již nikoho poškodit nemtlže. Do
lil bych si o tom ješte jedno politické proroctví, ale
ní treba prorokovat o tom, co už je takrka na ceste.
oda slov. P.'lssons. Je však treba volat lidi ve vlast
strane i dobré lidi ~imo str,:tnu neúnavne ke spolu
.ci pro sociální režim v našem státe, pro potírání
igarchiev demokracii a pro hlásání neustále obnovo
né víry v hodnoty duchovní!

o duchu dvou literatur.
1.

é pevnépresvedcení jest, že lidé, kterí dovedli psát
mohutné knihy, jsou skoro všichni již mrtvi. Pro

,kdož se zabývají literaturou, je tedy skoro nejlepším
estnáním hledat vcerejší den. A ne-li nejlepším

boí, jak se praví, všichni máme povinnosti k své
e), tedy aspon takovým, které pusobí nejvíce roz

ve.Jen clovek, který nic neví O' minulosti, nepozná
dnešní literature, že je to rozkolísaný soubor neji-



necne vzdáleno oné prímo medvedí mohutnosti, jakou
se vyznacovala klasická doba ruské literatury. Tolstoj
je mrtev, a Erenburg ješte žije. Po generaci neobycej
ných epiku, na než svet nezapomene, prišla generace
spisovatelll, kterí, at jakkoliv tragicky se tvárí a jakko
liv mucivá themata projednávají, jsou v podst"lte feuil
letonisty. Dnešní ruští literáti pocházejí více od Arcy
baševa a Andrejeva než od Tolstého ~ebo Dostojev
ského. I oni ovšem mají všem spolecnou evropskou
obratnost.

Když se tedy všechno drobí, když už i old merry
happy England i svaté Rusko napraskly, budu psáti
vlastne o minulosti. Ale necht. K t~ minulosti se nepre
staneme vracet a z ní si odneseme mnohé cenné rady,
kde od moderních literátu bychom si odnesli slova,
slova, slova. Všechnu naši lítost pro lidi, kterí jdou na
poradu k moderním literátum!

*
Dovolte úvodem ješte nekolik slov v první osobe:

nikdy, ani když jsem cetl Dickense, tento ušlechtilý vý
kvet anglického ducha, neprestal jsem veriti, že ruská
literatura devatenáctého století je mohutnejší, vzneše
nejší a hlubší než literatura anglická z téže doby. A ni
kterak tomu ješte neprestá-vaje vernti a jsa ochoten
s kýmkoliv se o to príti, nechávám tuto pravdu pravdou
a ctu radeji méne mohutné a méne hluboké Anglicany
a cítím, že je mi jich více zapotrebí. V tom, myslím, se
má situace podobá situaci vetšiny ctenárll této doby.
Nával k anglické literature je nepopíratelný; v tomto
davu vedle lidí, kterí si proste prejí precísti dobrodruž
ný román, tísní se i tak()IVí,kterí ješte vcera se slzami
v ocích a posvátným trnutím cetli Dostojevského a byli
hotovi prísahat, že nad to už nic vetšího napsáno býti
nemuže. Cím lákavým a vábivým k nám to promlouvá
anglická literatura?

Ruskin jednou napsal: »Veškera životnost umení zá
leží na tom, že bud je plno pravdy nebo plno užitec
nosti.« Ruská i anglická literatura jsou vzorem život
nosti. Životnost ruské literatury však více je založena
na tom, že je plna pravdy, životnost pak anglické na
tom, že je plna užitecnosti. Nemyslím na hrubou, ten
dencní, po lopate podávanou, rekl bych bramborovou
užitecnost, na historky, které ucí, jak býti hodný od ko
lébky do hrobu a jak prekonávati nástrahy sveta. An
glická literatura je užitecná v tom smyslu, že je prí
jemna našim nervllm; nekdy se pri ní dokonce tak vy
kracuje jako pri pochodu; pres všechny bedy, jež líciti
se nevyh)'bá, vzbuzuje chut do života i v myslích po
kleslých. Jsme dnes všichni tak chytrí a tak inteligentne
jsme prohlédli iluse, upredené minulými generacemi,
že máme všichni jen k'roJ< k pesimismu. Jak by se nás
tklive nedotkla a jak hy nás nepovznesla houževnatá
príchylnost k životu, které je ,anglická literatura plna?
Ruská literatura je plna neobycejné a otrásající prav
dy; nekdy však nevíme, co si pocíti s tou pravdou.
Anglický spisovatel neprozkoumává obycejne svet tak
mikroskopicky a nevidí každou bradavici; ale podá nám
kus životního umení, jež je vlastní jeho rase. Obe lite
ratury jsou v urcitém smyslu realistické: rozdíl je
v nervovém ovzduší; ruská literatura byla psána lidmi
se špatnými nervy; anglickou tvorili muži s nervy zdra
vými a svežími. Nad anglickou literaturou mohlo by
b),ti nadepsáno motto z Goetha: »die liebliche Gewohn
heit des Lebens und Wirkens«. Ale ruskou jako by psal
zklamaný Mackbeth: »je život jenom putující stín, jen
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herec ubohý, jenž chvíli svou si vykracuje, rádí
prknech, a potom o nem neslyší se nic«. Každý cten
musí na první pohled poznat, že ruská literatura .
»hlubší«: vždvt žal a zoufal tví obycejne se zdají hl
šími než klid'- Je však anglická literatura povrchní? J
laskava k životu práve z povrchnosti?

N a tuto otázku budeme ",i musit odpovedet.

Jirí Frejka:

Dve otázky dnešní dramaturgie.
Venováno mlad)'m dramatikttm.

Divadlo jako kterékoliv jiné umení ukazuje divákumcestu k nové sensibilíte, k novÝm predsudkum
k novým citov)'m a predstavov)'m komplexum, k no
vÝm kolektivním psychosám. Nebo ješte lépe: podoba
se škU'le, do jejíž trídy privedli nejruznejší hochy z nei
rLlZnejších rodin a vrstev. Každé z detí (rekneme, ž
je to první obecná) prišlo jako individualita - a hod
ne vyhranená. Má své záliby, své zvyky, dokon
i svou terminU'logii, to znamená i své myšlení. A škol
- ta prinese práve norm:J.lisaci techto malých indivi
dualistlt; jednomu ubere tU'ho, jinému objeví celé nov
svety, o kter)'ch nemel tušení a které rekneme lVY

mení« za podobn)' objev sveta nového zase pro neh
Krajnosti se vyrovnávají, prllmer se posiluje. Clo"ícelc
si tak postupne privlastií.uje p r u m e r n o u V ~ e
o b e c n o u i n tel i gen c i detí svéhO' veku, a tak t
pujde pravdepodobne dále až do doby, kdy tato pru
merná inteligence se ucelí, aby z ní vyrust11a osoh
nost podle vlastního specielního nadání. podle vlastm
s pec i e I n í i n tel i gen c e. - Ale už v prvních Je-

. tech se objevují malí vudcové. I U'ni podléhají norlT1:lIi
sacnímu pochodu, jsou stejní jako ostatní - a prece
jsou jiní. Predjímají trochu v)'voj. Nekdy jsou napred
telesnou silou, ale casteji nejakou schopností mnohem
duchovejŠí. A ti p"lk vedou ostatnÍ.

Nuže, s umením nebo vedou je prípad obdohný
Vltdcí jejich osobnosti vedou k nové sensibilite, k mo
dernejším nervllm, k novým hypothesám. V{'tclcíosoh
nosti vyrustají z normálu a pouze predjímají tento
normál, nejsou nicím zázracne výlucn)·m. Dudeme-h
tedy mluvit o tVllrcí osobnosti dramaturga, znamená
to vždycky: nekdo, kdo staví z neuvedomeného dosu
fondu kolektiva. A takový je v první rade úkol drama
turgúv: (proti vedeckým objevllm jsou jeho v)'boje
vždycky zdánlive méne revolucní, veda je méne kon
servativní; ovšem vedeck)' objev je vecí jen myšlen
kové konstrukce;' materiál se poddává ochotneji, pro
tože je tO' hmota nebO' energie; materiál umení, místo,
v nemž se umení má zúcelnit, jsou lidé. O 'to dríve se
dochází ke »kompromisním« ústupkllm) pre d v í tJ a t
(nejvíce podle sebe sama) v Ý voj o vou li n i i
sensibility vrstevníku a predjímat ji
díly, které této linie nezadrží, nýbrž
budou ji hnát dál.

Práve v tom predjímání, v tom odhadování možnosti
nových príštích c~tových bourí je dramaturgova síla.
Nepochybne je to hodnocení podle sebe, ,ano, nehot
dramaturgie - je osobnost - je i celá jeho spolecen
ská vrstva a spolecenská i duchová kultura jeho vrstvy.
Dramaturg je nejcasteji z vrstvy intelektuálu. Proto je
tak castým zjevem jeho malý ohlas v obecenstvu, s nímž
dovede ztratit kontakt treba úplne.
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INSTITUCEAŽiVOT

A. ž bude na SoudnÝ den shánka po dru Cymbalovu ajeho vrazích, bude na obsílkách jiste stát: Kutná
Iiora u Pustého Darmochleba. Ne snad, že by se Sedlec
zatím prejmenoval. Ale spíš na znamení toho, že v léte
roku 1929 kutnohorský prípad padl také nepameti do
propasti.

falout, dr. Tuka, Stiburek nahradili Kutnou Iioru, nová
jména a nové sensacní pre vystrídají ty, kterí vystrídali.
V Prí tom n o s t i napsal pan mimorádnÝ profesor Dr.
Kabelík clánek, jenž je vlastne osobne zahrocenou pole
mikou proti pisateli toho, co o Kutné Iiore zde bylo psá
no. Odborníci prý rekli, že jde o botulísmus. Roma 10
cuta. A v tom vystihl pan dr. KabeIík nechte a mimodek
jádro celého sporu a celého maléru: odborník je clovek,
jenž venuje svoji práci urcitému zamestnání nebo hle
dání poznatku na urcitém poli a jenž prokázal znalost
toho, co dosud bylo na tomto poli zjišteno nebo za zji
štené pokládáno. Odborník není soudcem, nýbrž znal
cem. Krome toho ovšem muže být bud clovekem skrom
ným, pokorným a vskutku hledajícím, nebo muže mít 
jako každý jiný clovek - sklony k autokratismu nebo

2. Ale ješte jednoho je si potrebí všimnout na sou
casné »poptávce« obecenstva: jeho pro t i v á lec n é
ten den c e a pri tom pot r e b y h l' d i n s tví,
pat h o S u. Nedávno na tomto míste jsem poukázal na
celkem oprávnený zájem, který byl obecenstvem veno
ván Medkovu Švecovi. Umelecké kvality díla nejsou
jiste zvláštní, alet hra byla nasazena .ve správné chvíli
a dovedla podchytit to stále ješte živé vzpomínání n:l
válku. Je za jímavo, že zaujala i mladé lidi, kterí válku
prožívali v zázemí j'lko dorLlstající deti. Zažili její tí
hu, ale v medkovsk:)'Ch obrazech prožívají i její pathos,
treba málo skutecn:)', nevím. A ti, kterí zažili válku.
prožívají znovu její nebezpecí - ale bez risika. To je
vábí. Ostatne - pndívejme se na statistiku filmových
námetLl a uvidíme, jak vysoké je procento filmú z vál
ky. Vzpomenme na sens.:tcní úspech knihy Remar
queovy 1m \iVesten nichts neues. To jsou dokumenty
prO' dramaturgy i pro autory.

Dnešní divák potrebuje znovu pathos. Pathos bursy
jako pathos bojište. Civilismus znamenal uklidnení, vy
rovnání sil a ješte spíš zjištení ztrát pro divadlo.
S možností nového pathosu je tu možnost nového di
vadelního kvasu. Již podruhé od konce války. ZÚ
stanou mladí dramatikové zase v závetrí sv)'ch kavá
rensk~lch rozhovoru? Nedovedl i-li zachytit pathos ko
lektivismu, dovedou dnes zachytit tento pathos, sku
tecn~' pathf)s individualismu a hrdinství, spolu jako
pathos protestlt proti válce, nroti mechanismu? A zá
leží prece na nich. jakou morální pointu mu dají?

Resumée? Typ, hrdina, p:lthos. Nedivadelní príšerí
civilismu, ale v)'bušná, exaltovanil divadelnost, která
stále poroste. Divadelnost naplnená plnou lidskostí, in
tensitou lidství. Toto poucení civilism nepochybne pri
nesL Problematika? Proc ne? Ale problematika pod
rízená skutecnému cloveku i lidskému ethosu.
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Gel:

Zatímní doslov ke Kutné Hore.

Je vcru sporné, je-li možna on:l dramatnrgie, jež
opra\'Cluvychovává, prevychovává pod zorn:)'m úhlem
c~v~l!sa~e,a vecnosti; Vždyt jde o lidi a ne o rozvoj
cmhsacnl. Ale ne111pochyby o tom, že v:)Thova je
možna, má-li dramatnr[T-režisér trochu demarroai-n to> to>

ckéhoducha. Pak prevychovává - nvšem pod z o r-
n~ m li h lem v I a s t n í () s ob n o s t i, osobnosti,
která si je vedoma svého poslání, oprávnenosti sV:)Th
metod i cíle.

,Tam, kde se nedostává takové ()sobnosti, jde ohycej
ne o dramaturgii komercní, jež bud' napodobí velkou
o,.olmostjinde, nebo vyladí repertoir podle okamžit:)Th
nalad obecenstva. Neurcuje mu smer. Podrohuje se

ma.

. Obecenstva cas od casu se zmod'iují psychosy. Tech
Je potrebí využít, podchytit je, nabrat je do sV)Th pla
chet ,:1 jeti prece vlastním smerem. A tu jsme u našich
dvou aktuelních problémú dramaturgick:)'ch.

I. l\Ténc literatury. Víc živ)'ch, soucasm"ch lidí na
jevišti. Typ y. Co nejživejší odrazy skut~cnosti. Ta
vecná problematib ideí na našich jevištích je smrto
nosná. Kolik lidí v hledišti si dovede uvedomit kon-
trl1ktivnísílu ideje? Ideje. která není nesena zároven

dramaticky? Ideje. ze které jen tu a tam vycuhuje na
lepen~'clovícek, tak neco pro záha vu a zpestrení? .\u
tori, hrozne pyšní na svou problematiku, nedají jí ži
vot d:umatu, nebot dramatisujíce sehe neradi postreh
n(;l1.. jak m~lo jsou sami dramatictí. Oc lépe by bylo
mlh dramatIcké glosátory, kterí vycházejí z tYPL1,au
tory ostrého postrehu pro skutecnost! Což není ah
urdní, že v techto létech rodící se no\'é šlechtv že

v techto létech dravého rozmachu, ale hlavne ch-a,:osti
že \' létech, kdy je touha ne už jít, ale letet nahoru Pf;
polecenském žebríku, nemáme typú z toho sveta?
Teboyrípad KlepetárLlv, Ider:)' byl chápánj:J.ko typ

v dobe procesu: zbylo jediné drama, ne, jedin)' pokus
o tento typ - z celé té vzrušené a horecne debatující
doby? Kam se podely typy hokynárú, kterí se stali
milion;'lri?Kam se podela celá tato doba, zaplnená
žhav.\·mia typickými lidmi, doba, v níž byly zlomeny'
všechnytémer kasty ,a kdy se pocínají tvorit zcela no
vé na novém podklade?

Je príznacné, že Praha nevidela dosud na jevišti
vejl~a,kter)' je z nejpronikavejších tYPLlpováleCných,

a nejen v ceské literature. A to v dobe, kdy predsta
e!lÍ t}'P~lI?y talo do živého, kdy bylo by vecí upro
tred zajmu - obecenstvo je syto dosavadní metody

kdy clovek je bud opleten hríckami nebo je zmene~
v blúsnoll troubu problémt"1. Souvisí to jiste s dnešní
touhou mít osobnosti: ne figurky. ale lidi zrovna my
thic!·év~konnosti, mythické dllsažnosti, mythické síly,
lidi e.-trémní. A divadelníci? Vzpomeiíme na I-lilara,
kter~'sahal po Koriolanovi, po Diktátorovi, po Kulum
bovi,aby na jejich ohraze zachytil lidi dne ":ka. A zase
n~(lpakli.dové divadlo, revue, které žijí casto z typu
da\'no 111ll1l1l)'ch,z jakési podivné comedie dell'arte
jejíž životnost vyprchala. Tyto dva extrémy jSOL~
lastne resumée všeho. Je až nepochopitelno, jak je

možnob~,tizcle slepým, nevideti nekonecných možností.
estarají-li se o ne starší generace, nestarají se o ne

ani mladší, všichni jsou utopeni kdesi v obl.'lcích mimo
nto svet i mimo jeho život, jenom že v onech oblacích
chodí Sokratové. Jak uboze málo je v)'jimekl A tak

. í ani tYPLlliter~lrních, ani populárnich (figurky ne
ou typy).
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diktature. Jenom se vyžaduje, aby »ve službe« nechá
val takovéto sklony doma a pro sebe, jako se to vyža
duje po každém neutrálním rozhodcím.

Pro doklady o oprávnenosti tohoto požadavku netre
ba daleko chodit. Z rybníku u Ratbore byla vytažena
mrtvola ženy. Pitevní protokol, podepsaný dvema lé
kari (odborníky) praví: »pred námi leží mrtvola ženy
asi 25leté. - Je to mrtvola ženy, která dosud nerodila«.
Netrvalo ani ctyri dny a cetníci (neodborníci) zjistili nad
slunce jasneji, že to byla mrtvola ženy 55leté, která dala
život dvema synum.

V Casperove »Ucebnici "soudního lékarství« je zase
pro zmenu prípad, kde na základe kategorického do
brého zdání soudních lékaru todborníku) byla odsou
zena pro vraždu vlastního dítete-novorozenete žena,
která se hájila, že nikdy nerodila. Pozdeji se ukázalo, že
s'kutecne nikdy nebyla ani tehotná a že udání bylo ci
nem msty.

Musí se znova pripomínat krutá historie z roku 1922:
krev lidská ci konská, hovezí, veprová a ovcí? Musí se
znova pripomínat historie, kdy soudní lékar - znalec a
universitní ucitel prohlásil, že spálený zbytek, nale2!ený
v kamnech bytu ženy obžalované z vraždy dítete, je
zbytek detského telícka.·A kdy cetníci (neodborníci)
v tom zbytku našli cvocky a chemik potom tolik zbytku
pryže, že i lékar musel uznat: je to ohorelý zbytek pod
patku?

Lékarský stav nesmí ani v této stati ps-kat za jedince.
Ale každý, kdo oznací neandertálskou lebku za hlavu
rachitického ruského kozáka z Napoleonských válek si
nesmí myslet, že už proto je Virchowem.

Nejslavnejší matematik tehdejších casu si postavil
hlavu a rekl, když mu dali k posouzení propocty želez
nice: »jamais«, což znamená: nikdy. Že to nikdy nepo
jede. Ale k sláve nestací jenom ostuda. Alespon ješte
nejaká matematická veta se musí jmenovat po tomtéž
autorovi. Mohla by to být také veta fysiologická.

Ale kdo se bude zahazovat malickostmi, jako jsou
teoretické blamáže nebo dobrá zdání, která zabíjí jen
jednotlivce, když máme úsporný prípad z roku 1902.
V kvetnu toho roku se zacalo kourit nad mestem jménem
St. Pierre. Kourilo se ze sopky jménem Mont PeJIée. Ne
odborníci ríkali, že je to nahnuté a že by se meli lidé
ztratit, než to pujde do tuhého. Úrady svolaly o d b o r
n í k y z oboru geologie a príbuzných odvetví a zacalo
se rokování. Výsledkem bylo prohlášení, které úrady
dodaly tisku se snažnou žádostí, aby bylo uverejneno
a aby verejnost tak byla uklidnena. Prohlášení odbor
níku totiž kategoricky prohlásilo, že na základe mnoha
denního dukladného pozorování sopecné cinnosti atd.
jest naprosto jisto, že žádné nebezpecí mestu nehrozí.
Redakce vyhovely žádosti úradu a otisk ly dobré zdání.
Noviny vyšly dne 8. kvetna roku 1902 v St. Pierre ve
zvýšeném nákladu a byly velmi brzo ráno rozneseny.
Každé museum na svete zaplatí za jakýkoliv výtisk tech
to novin jakoukoliv cástku. Nebot hodinu po expedici
listu s tímto odborným prohlášením bylo mesto St.
Pierre sopkou Mont Pelée zniceno. Zahynulo 30.000 lidí.
Totiž všechno obyvatelstvo až na deset lidí. Prícina
smrti: dobré zdání odborníku, v'ýbuch sOI1kyMont Pellé
a proud otravných plynu. To je totiž historie z ostrova
MartiniQue.

Tolik lidí, co se zde zachránilo, zahynulo pri zkáze
Pompeji, Herculana a StabU.
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V generálních štábech nekdejších armád neznal nikdo
zabité lidi, ale jenom ztráty. V odborných kruzích, jak
nemají být, nezná nikdo pojem »omyl«, pokud nelze tento
pojem priclenit k protivníkovi.

Vedecká reprodukce takového omylu vypadá takto
(viz Ottuv naucný Slovník sv. XXIII. str. 687, druhý
sloupec): »Výbuch Etny roku 1865 byl zahájen nepatr
nými otresy, ale - proti pravidlu - uzavren otresy
mocnými. Mocná a dlouho trvající zemetresení pred
cházela též osudné výbuchy, jejichž jevištem, byly
v kvetnu 1902 západoindické ostrovy MartiniQue a St.
Vincent. Zahájení cinnosti bylo zcela normální, ale na
konec neobjevil se proud lávy, nýbrž z jícnu vyvalila
se težká smes prehrátých par, žhavého popela a dusi
vých plynu, jež valila se s neobycejnou prudkostí po
svazích dolu. Toho druhu byl tmavý a tisíci blesku pro
šlehávaný mrak, jenž z rána 8. kvetna 1902... atd....
a v nekolika minutách zahubil mesto St. Pierre s 30.000
obyv. Ten zpusob erupce, jenž tvorí stred mezi sloupy
popelovými a proudy lávovÝmi, byl dosud neznám.«

*

Zajisté, pane kolego, jest litovati, ovšem že, ano,
30.000 omylu za pet minut. Ultra posse nemo tenetur.
Zde, pane kolego, vidíte na živém krásný prípad po
krocilé rakoviny. Podle mého názoru je nadeje, že vám
svoji diagnosu budu moci už zítra potvrdit pri sekci.

*

Za stavu veci je treba výslovne ríct, co je vlastne
samozrejmé: že novinári, kterí se v poslední dobe do
máhali toho, aby se historie se sklem objasnila jinak,
než odmítáním a limine, nebrali své argumenty ze vzdu
chu, z brožur »na rychlo« prectených ci z touhy po opo
sici. Je prece zrejmé, že se ptali. Že se ptali mnoha lidí,
kterí tomu rozumí, nebo alespon rozumet mají. Že meli
a mají dobrou vuli prispet k objasnení. A že si dají
ochotne ríci, když jim nekdo vyloží vec tak, aby výklad
odpovídal požadavkum, které klade logika byt i ne
na dukaz, tož alespon na hypotesu: cili na výklad, jenž
by uvedl v soulad všechny zjištené skutecnosti. Pan dr.
Kabelík obrátil jednu vetu a rekl, že chování tisku v této
veci je »otevrenou ránou vcele žurnalistiky«. Pan dr.
Kabelík odpustí, ale podle své teorie novinám nerozumÍ.
Nebot: Pres to není odborník.

Ostatne, aby bylo jasno: to, co bylo zde napsáno, a cím
clánek odpovídá na polemiku pana profesora dra Kabe
líka, není míneno nijak osobne. Bylo to napsáno proto,
aby »spolknutí« osobních argumentu pana dra Kabelíka
nebylo pripisováno na vrub slabosti veci, o kterou jde.
Autor tohoto clánku se nepamatuje, že by byl kdy s pa
nem profesorem Kabelíkem mluvil, nezná ho ani, nic
osobního proti nemu nemá a neví o nem víc, než se lze
docíst ve tretím svazku Masarykova naucného slovníku.
Od známých se dozvedel, že pan doktor Kabelík platí
v Olomouci za velmi dobrého a oblíbeného lékare. Což se
zde loyálne konstatuje.

*

V polemikách o Kutné Hore bylo receno, že pokusy
na zvíratech, kterým se dávalo do potraviny sklo a
podobné drcené hmoty, byly negativní, že totiž sklo ne
prešlo do obchu krve a že vubec neškodilo. Toto tvr
zení není správné. Jednak proto, že znacná cást pokusu
mela vysledek positivní. Jednak proto, že škodlivost
drobných, tvrdých a nerozpustných telísek ve zvírecí
potrave pusobí znacné potíže, o cemž svedcí zpráva Vo-



;enskýchzdravotnických listu z kvetna 1929. Je tam ci
tován referát tohoto znení:

Dr. j\langelow: Die Schiidlichkeit der Sandaufnahme durch
die pferde.

Z. i. V. K., brezcn 1929. (Škodlivý úcinek požití písku u koní.)

V dobc polních cvicení a za války, zvlášte za vlhkého
pocasí, požírají konc s krmivcm i písek. Rovnež se zaprá
šenou pící a kalnou vodou se pri napájení dostává písek

do zažívacího traktu. Remonty požírají písek ve výbehu
z dlouhé chvíle a z hravosti.

Škodlivé úcinky se projevují obycejne v tretím týdnu.
Nejsou to vždy kolikové bolcsti; c a s to jde jen o p 0
ma I é hub n u t í a z e s 1á b los t, zvlášte u koní tež
~ího rázu. Stupen poruch závisí na množství požitého
písku. Písek prochází bez znatelných poruch žaludkem,

dV3nácterníkem a tenkým strevem; též v slepém streve se
zrídka usazuje, neboi tento úsek strevního traktu má k dis
posiei ješte znacné množství tekutin, které zpravidla
odpraví písek do dalších partií. Písek zustává nejcasteji
ležeti v nejníže položených partiích velkého co!onu (ven
trální sloha pánevní flexury). Zpomalení peristaltických

pohybLla zhuštení strevního obsahu, jakož i struktura vel
kého colonu podporují usazování písku. Jako následek se
dostavují: obstipace, ruptura, zaklesnutí, zauzlení tlustého
streva, nekdy i vytvorování strevního kamene. Ponenáhlé

hubnutí v lehcích prípadech vzniká rušivým vlivem písku
na fennentativní cinnost a snížením resorpcní a sekreto
rické funkce colonu.

Pri obstipaci není s pocátku zvýšena teplota, puls a dý

chání; teprve v pozdejším stadiu, pri zánetu strev, se do
stavují príznaky septického onemocnení.

D i a g n o s a jen a poc á t k u tež k á. Zjištení pískn
v trusu nebo pitva prokáže obycejne teprve pravou prí
cinu kol1kových bolestí.

Mor t a I i t a cin í 50 pro cen t.

Duležitá je profylaxe. Pri polních cviceních treba za
meziti umístení koní na píscitých pudách, nepodávati krmi
va na zemi, ponechávati koni obrocních i po krmení, hojne

a casto napájet, u remont i pred vypuštením do výbehu 
avšak vždy z veder; n e n a p á jet i prí m o z ryb n í
k u a z v I á š t e ne pri p u s ti t i k a len í vod y. Zaprá
šené seno a oves treba predem procistiti; dttležitý je do
statek voluminosního krmiva a soli. (Hošek.)

*

Noviny se domáhají osvetlení skutecnosti. Domáhají
se tohosine ira et studio. Dají si ríci, když lidé, jichž po
vinností to je, podají jakékoliv vysvetlení, které bude
odpovídatpožadavkum, které logika klade byt i ne na
dukaz,tož alespon na hypotesu. Když totiž to vysvet
leníuvede v soulad všechna zjištená fakta.

Zjištena pak byla fakt a tato:
Dra Cymbalova a dra Krále ošetrovalo šest aprobo

vaných lékaru. Mezi nimi primár nemocnice. Z techto
esti lékaru byli ctyri prítomni pitve doktora Cymbalo

va. Tito ctyri lékari, kterí znali klinický prubeh nemoci
dra Cymbalova, shodli se nad jeho otevrenou mrtvolou
na diagnose: otrava arsenem. Tito ctyri lékari, vesmes
lékaris dlouhou praksí a dva se zkouškami soudních lé
karu,zjistili makroskopické insu1ty strevních sten, tepen
a srdce. Lékari zachytili od obou nemocných odpadové
produkty výmeny látek. Zkušební materiál byl lékari
uloženv nádobách lékari predepsanych. V techto výka
lech bylo chemikem, soudním znalcem, zjišteno drcené
sklo. V útrobách zaslanych co pitevní materiál zjistil

chemik drcené sklo a kremen. Mozek, v nemž zjišteny
štepinky skla, byl uložen v jiné nádobe, než ostatní ma
teriál. Žádná z lahví nemela sklenené zátky. V moci dra
Krále zjistil jiný lékar, universitní profesor, štepinky
skla. Universitní profesor lékarství interního zjistil
u dra Krále mimo jiné funkcní poruchy jater zavinené
pravdepodobne mechanickými insu1ty.

Otázky:
Je pravdepodobno, že by šest lékaru, mezi nimi celný

internista pražský, nerozpoznal pri trídenní chorobe
u dra Cymbalova a šestidenní chorobe u dra Krále bo
tulismus?

Je pravdepodobno, že ctyri pitvající lékari by pri
padli, - nemajíce odjinud žádného podezrení - na smrt
násilnou, kdyby šlo o botulismus?

Lze míti za to, že by ctyri lékari napsali: mechanické
insulty sten strevních, tepen a srdce, kdyby tech insu1tu

pebylo, nebo kdyby takovéto zjevy byly obvyklé? N:
hlede k tomu, že z toho dovozovali smrt arsenem, ac
koliv se arsen nedostává tak daleko?

Jak se vysvetluje prítomnost skla ve výkalech? V mo
ci? Jak se vysvetlí, že je stejný druh skla v moci za
chycené za živa a v moci zustavší v mechýrI?

Nekterí lékari tvrdí, že sklo pronikalo organismem te
prve mrtvým. Jak se vysvetlí, že sklo se vubec do pi
tevního materiálu dostalo?

Jak se vysvetluje existence skla v živém organismu
dra Krále? .

A otázka hlavní: nac zemrel Dr. Cymbalov? Ustav
profesora lionla požívá velmi dobré povesti. ústav pro
fesora dra lionla prohlásil, že v pitevním materiálu z dra
Cymbalova nebyly zjišteny stopy botulismu. Nac ze
mrel dr. Cymbalov?

*

úrady, na než padne jednou odpovednost za tento prí
pad, mají možnost dokázat na pr., že sklo bylo skutecne
nekým do pitevního materiálu pridáno. Mohou narídit
exhumaci mrtvoly dra Cymbalova. Chemik rozliší pres
ne písek a hlínu od skla. úrady mohou vubec ješte le
daco udelat k objasnení kutnohorského prípadu.

Zatím ovšem je zde tak trochu právní nejistota: v Pra
ze se ríká, že drcené sklo je neškodné lidskému zdraví.
V Košicích se zatýká, kdo je pristižen pri drcení skla.
U Mostu bylo provedeno zatcení, když se zjistilo, že
matka chystá prísadu drceného skla do kaše, pripravo
vané pro díte. Bude asi ješte znacná poptávka po opi
sech památného protokolu z památné schtlze lékarské
rady.

*

Není zrejme vule, osvetlit prípad do základu. Causa
finita.

Vae victoribus!

Ed. Što'rek:

Prípad Egona Capka,
národního ucitele.

Kdybych ':~lm rekl, že nez!,áte u~itelovu ,práci, ve ško
le, usme]ete se a odpov!te: UCltel stoJ! s rakoskrm

pred l.avicemi a predríkává násobilku! Nu, dobre -
a což, znáte-li ucitelovu duši? - Hle! jste v kancích,

Psychologie národního ucitele není ješte probadána.
Sem tam najdeme roztroušené poznámky, ale speciál
níhO' a ucelenéhO' díla posavad nemáme. Ba ani beletri-
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stického románu z ucitelského života není, ani dramatu,
ani vLlhec vcdecké studie z tohoto ohoru. Neznám~' nám
zllstávú ucitelLlv vnitrní život, jeho pomer k práci,
jeho úsilí, námahy, tužby, strasti i radosti. Blížící se
reforma školy povzbudí asi pracovníky, ahy venovali
pozornost i této otúzce.

Prof. dr. O t. C h I u p zakoncil svou prednášku na
letošním sjezdu prOfeSOrll o iueálech nové v~Thovy
temito slovy: »Osobnost vychovatelova,
jeho karakter, je nejrozhodnejší prvek
v Ý c h o v y a t e d y veš ker é š k o I s k é r e f o r
my.«

Chci ukázati drobn)'m príspevkem na neznámou do
sud pevninu. Psychologie národního ucitele je klícem
školské reformy. 1\1 yslím. že se nám objeví, že jsme
vlastne špatn)'mi hospodári. Lkáže se, že podmínky
ucitelské práce nejsou upr:J.veny úcelne.

Ucitelé jsou nespokojeni a roztrpceni, nebot jejich
práce je sabotována. Nedopouštíme, aby mohli s plnoll
silou ve škole' pracovati. Jako nepatrný doklad (z ve
likého množství materiálu) vylícím jeden urcit)", prí
pad, dobre mi známého kolegy Egona Capka. Mohu se
opírati, kde potrebí, o autentické úrední doklady.

*
Muj ucitel, Egon Capek, je zdrav.ý padesátník a pu-

sobí na meštanské škole v Praze. Je ucitelem výborne
kvalifikovan)"Tm, je oddán školní práci jako málokdo;
pracuje v pedagogice i literárne. Zdálo by se. že tu
jsou tedy velmi príznivé podmínky k nejúspešnejší
školní práci. Proto nás prekvapí, naríká-li Capek md
úpln~'m ztroskotáním svého životního povolání a chy
stá-li se odejíti ze školní služby, aniž by dosloužil.
A není sám;: hovoríme-li upi'ímne s desíti uciteli, nej
méne šest z nich je znechuceno a hledá cesty, kterak by
úrad ucitelský opustili. Avšak nechci generalisovati.

Tragika Capkova spocívá v tom, že se po dlouhá
léta mbízí k horlivé školní práci, ale je stále odmítán.
Zdá se, jakoby nikdo nestál o jeho práci. Mel až slzy
v ocích, když mi vypravoval () svých pedagogick~Tc!l
ideálech, a kterak byl vždycky odbyt a zklamán. Jeho
eksistencní touhy nebyly nijak premrštené. Sám zhustil
behem let své požadavky na tato dve základní prání,
obs.1.hující pod m í n k y ú s p e š n é š k o I n í p r á c e:

I. Pusobiti na stá I é m míste.

2. Obdržeti místo b I í z k o by dl i š t e - nebo na
opak.

Tohle prece není nic zvláštního, nedosažitelného! 
reknete si. Capek tedy nežádal ani vetších platu, ani
hodností. 1\ vidíte -- o tyto dve mírné podmínky ztro
skotal. Venujte, prosím, pozornost tomuto faktu: (a
pek je už pres tricet let ucitelem a za
celou dlouhou dobu nebyl ani jedi'l~T
den na mís te stá I é m! ... Od prvého dne, kely
j,t1<o mladík nastoupil školní službu, až do dneška,
kcly holohlav)T oc1ch{lzí clo pense, pLlsobil vždycky jel!
na místech zatímních a výpomocných. Co to znamenú,
laik ani pochopiti nemLlže, protože nikde na svete není
príkladu, aby verejný zamestnanec, plne kvalifik(wan~',
neuosáhl ani po tricetileté bezvadné službe stálého mí
sL'1. Capek vždycky byl a doposud je »provisorne« ln
škole ustanoven, vždycky jen nekoho zastupoval, neb·)
byl jmenován »na dobu potreby«, nebo »dokud místo
nebude jinak obsazeno« . .. :Po celou dobu ucitelské
služby nevedel nikdy, jak dlouho bude na škole pone
chán, nevedel, kde bude za rok, nebo i jen za mesíc.
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Stalo se mu, že treba obdržel poštou dopis: »Zítra na
stupte na škole v K., okres M.!« - nebo mu ve škole
prinesl školník cedulku: »Od zítrka jste ustlnoven na
škole té a té!« . " Capek musil honem spakovali ku
frík a táhnaut dále. Prošel tak už šest školních okresu
ve východních, severních a stredních Cechách.

Pranic se nezmenilo, když konecne v [3. slllžebním
roce obdržel definitivní místo v L., nebot tam I'ena
stoupil, nýbrž potloukal se dále po zatímních mÍslech.
Za mlada si kanecne z toho nic necIcl1.l, ale !étl nl,í
hala. Když bylo Capkovi 40, 45 let - už se mu vecné
ucitelské zatímnictví pocalo zajídati. Rád by b,;vc!
prece už nekde trvale zakotvil. Chtel se dostati na stálé
místo, kde by mohl s žáky žíti podle svého a kde by
ukáz,ll, co peknéhO' ve škale dovede. Hledal k tom:l cíli
nejakou školu, kde by byla i n'ejaká zahrada, nebo
aspon dVLlr, aby mohl s detmi pob~'vati i mimo vyuco
vací hodiny. Ale marné volání - jeho žádosti byly
vždycky odmítnuty.

Capek si toužebne prával, aby se mu aspon jednou
v živote zabezpecilo nekolik let - smd pet - souvislé
nerušené práce na jedné škole, a myslil si, co všecko by
v té dobe s detmi dokázal! Kterak by žil pekne s detmi,
kterak by školu samu zvelebil. Zatím však mu nebyl·}
nikdy zabezpecenO' ani pet mesídl na témže míste.

Jak tedy pracovati? Je možno s necím vážnejším
zacíti? V)"'chova deti a i rádné vyucování muže se za
lažiti hlouheji, jen když se ucitel zapracuje, když se
s detmi náležite seznámí a když pozná i domácí a míst
ní prostredí sV)'ch žákLl - ale k tomu je prece potrebí
jistého casu! Capek byl pln iniciativy a reformních
myšlenek. Rád hy b)"'val zkoušel to i ono. Pár set clán
Hl napsal do pedagogických casopisu .:t i nejaké knížky
vydal - ale k práci na škole se neclostal. Byl porád jen
zatímním ucitelem, který je listem ve vetru.

Ustavicná zatímnost doléhala krute na našeho Lap
k'1. DO'triceti let služby se ješte držel; myslil si, že pre
ce snad už dosáhne definitivního místa, byt i nejnižší
ho, jen když by škola mela zahrádku a byla blízko. Ale
když i tricátý rok uplynul bez nadeje na takové místo,
z Capka se ponenáhlu stával pesimista. Kdyby nekdo
o i.tcitelovu práci stál, nebyla by prece možno, nechali
schopnéhO' ucitele státi tricet let za školními dvermi 1
nev pus ti ti ho dovni tr. *)

Capek prožíval krisi. Nadšení pro školní práci doha
sínalo pod sprchou vecné zatímnosti, a v duši Capkove
se abjevO'vala prázdnota. Prinášel škole .všechen svuj
život i lásku - a škola zllstávala vuci nemu chladná,
necitelná. Tehdy, když se ozval v Caplwve nitru hlas:
»Vidí Š, starý, myslil's, že neco dokážeš a zatím nikdo
o tvou práci nestojí!« - praskla struna jeho duševního
života. Od té chvíle se vzdal dalšího ZáP3.SLla uznal. že
je poražen. Cítil se vyhnancem, nezávidel štastnejším
kolegLlm, prál jim dosažen)"Tchmíst, ale prec jen nemohl
se smí riti s myšlenkO'u, že on, stejne kvalifikovaný a ne
méne horlivý ucitel, na konci své služební dráhy stojí
bez viny tak hlubokO' pod nimi.

*) Capkuv prípad je dneska všedním zjevem. Jednatelská
zpráva Svazu ucit. v hl. meste Praze za rok 1928 konstatuje:

"V Praze je pre s dve ste u cit e I li, kterí mají více než
dvacet služ. let a nemají systcmisované definitivy. Žijeme
ve stálé zatímnosti. Na obecných školách jsou ucitelé, kterí
mají 33 služ. let a jsou stále "zatímnÍ«. Zatímní odborní ucitelé
vykazují až 36 služebních let! Máme dokonce skoro šedesáti
leté zatímní reditele! Ucitelky jsou na tom trochu lépe. Na
obecných školách jsou zatímní ucitelky s 32 služ, lety, na mM!.
školách s 31 služ. lety ... «



Za takového duševního stavu by ovšem nemelo smy
U nutiti se do ncjaké práce ve škole. Jakmile Capek
estal doufati, že by se kdy dostal na de-finitivní mí
o, súctoval se sv)'m ucitelsk)'m pusobením. V padesáti
ech \'cku zacal hledati Ci v novinách) nejaké nové za
estnání. Chtel pracovati jinde, když ho škola odtnítla.
Ve veku, kdy jiní muži rídí veliké podniky, kdy vy
cholují svou cinnosl pracemi organisacními, kdy na

• ade predchozí práce jsou vybíráni, aby udávali
ovésmcrnice prLlmyslu nebo obchodu, kdy dávno mají

otné i právní postavení zabezpeceno a obdareni jsou
nostmi a uznáním - náš ucitýlek je porád ješte
, kde zacal jako devatenáctiletý mladík: s vyk"lsa
i rukávy stojí uchystán pracovati - a práce mu
rukama uniká. Nemuže nic vykonati, nedali mu

ta, aby mohl také své dílo stweti ... V padesáti le-
h b~'vápracovník na vrcholu svého úsilí -- Capek je
rád dole, na nejnižším stupínku, je zatímním ucite
, odsouzen~'m k podradné práci nádenické.

*
Pro nezasvecené ctenáre je nutno aspon krátce ob-
niti právní pomery ucitelské, pokud se ti'kají našeho

rípadu.
Za lhkouska se ohsazovala ucitelská místa hlavne
le prntekce. Nebylo pevných pravidel, která by za
pecovala dosažení definitivního místa. Záleželo na

om, jak se kter.\' ucitel »zdál bi'ti zpLlsobjl~'m« pro to
eré místo. Kvetlo tedy »cištení klik«. Capek nikdy ldi

necistil, protekce nevyhledával, proto mu štestí ne
vetlo. Když pak v republice jsme se domohli rádného
sazovacího zákona, skoncila se lihovule a místa se ob
ují podle stárí. To je pevné pravidlo a ucitelé jím

stali nejcennejší dar. Jenomže tato veliká vymoženost
á i své temné stránky, a ty'se projevily hned i u na-

eho Capka. Zákon pocítá jen služební let"l., a ponevadž
ri rozepsání míst v Praze se sejde vždycky nekolik ti
ie žádostí ucitelll z celé republiky, je mezi temito ža-
teli vždycky nekdo o mesíc nebo o dva starší nežli

apek a musí tedy místo obdržeti proti Capkovi. Takto
odstrcen Capek, který se po všecka leta tluce jen po

atÍmnÍchmístech, a vítezí ucitel, který už treba dvacet
t na definitivním míste sedí .:t nyní, jsa na odchodu do
nse, uchyluje se do maticky Prahy.
Pomery jsou takové, že Capek, maje tricet služebních

t, ani se neopovážil podati si žádost o definitivní mí
to na mcšL škole.*) Tedy musil cekati, až zestárne,
by mcl tolik služebních let jako nejstarší žadatelé. To

stáú po 35 letech služby, kdy se d'llší leta už nepo
cítajÍ. Když mel konecne vyslouženo sv}'Ch 35 let a

ohl se odvážiti žádati o definitivu, udál se v Capkov'~
uši onen bolestný prelom, již vylícený, kdy poznal

most. A Capek s 35 lety služehními odvrací se od
Vkoly.II1ede na posledních nekolik ješte zbývajících let,
epod{lváuž žádostí o místa, nebot nestojí za to, aby
ekde zacínal novou práci, a - chystá se do pense ...

t1k jsme ztratili jednoho ucitele. Nevídáno! -- Že
o?

*
Je to s druhou podmínkou, kterou si Capek

*) Capekby býval prijal i nejaké místo na venkove. Když
m dopsalo informace (byt, škola), vždycky obdržel neprí

nivéodpovedis dodatkem, že tam mají dost domácích žada
16.Anivýmenouz venkovským kolegou nemohl získati ne

akéhomísta, protože je prístupna jen výmena míst definitiv
ch- a to Capek nemel.

v ucitelství položil? Dosáhl místa v blízkosti svého by
dlište?

Když jsem se jednou Capka zeptal, která nejhorší vec
ho v živote potkala, odpovedel, že to bylo tehdy. když
od zemské školní rady v Praze obdržel cerné na bílém.
že na ucitelove práci ve škole nezáleží ... Stalo se tak
pri príležitosti, když žádal o udelení nejnižšího místa
v okolí. Vylícím tu pro historii našeho škol~tví, kterak
se to událo:

Capek se dostal na meštan:.kou školu po dvaceti le
tech od príslušné odborné zkoušky. Platové zlepšení
nestálo za rec, ale práce se ztížila. Proto Capek, vida
beznadejnO'st cekání na definitivní místo m meštanské
škole, hledal stálé místo na ohecné škole. Mel sice již
definitivu na obecné škole v L., ale ta byla 4 km vzdá
lená od jeho bydlište, takže by se na této škole nemohl
detem venovati tak, jak toužil, i v dobe mimoškolní,
i v nedeli a o prázdninách. Že by získal byt nekde m
blízku škO'ly, nebylO' ani pomyšlení. Když tedy bylo jed
nou uprázdneno místo na škole I km vzdálené, požádal
(r. 1922) o úrední preložení na tuto obecnou školu.
Cesta konkursní hyla by marna. Nebylo tu tedy žádné
ho šplhounství a nikdo z Capkov)'Ch kolegll by nebyl
preskocen. Okresní školní inspektor i mestský šk. výbor
tehdy Capkovu žádost s plným porozumením doporu~
cili: beželo prec o umožnení výchovné práce snaživému
uciteli, a nic to nestálo, než arch papíru. Avšak úrední
preložení ucitele schvaluje zemská školní rada - a zde
to prasklo. Zemská školní rada v Praze zamítla Capko
vu žádost s tím, že nejaké mimO'rádne horlivé práce
Capkovy na této škole není zapotrebí,*) Zemská šk. ra
da dala tím na srozumenou, že postací. když Capek
hude dojíždeti do své školy, 4 km vzdálené, odbude si
tam své hodiny a zase pLljde po svých. Snaživá práce
vychovatelská a obetavé odevzdání se škole není žádný
"zretele hodný clLtvod ... « Kelyby hyla bývala zemská
šk. rada tehdy Capkove žádosti vyhovela, hýval by to
spravil t)'Ž arch papíru, na kterém bylo napsáno zamít
nutí. Tikclo by nebyl zkrácen, žádl1)' náklad by ne
vznikl, nic by se bývalo nezmenilo, jen ucitel Capek by
býva.l dosáhl vyplnení svého snu o školní práci s detmi,
a škO'la by bývala získala nadprL'tmernc horlivého ucite
le. Ale to by bývalo hylo rozrešení príliš rozumné. Úrad
ukázal svou moc, a Capek byl škrtnutím pera odmršten
a odsouzen k další zatÍmnosti a k dalšímu podelkovánÍ
po školách. **)

Zamítnutí žádosti bylo jako rána palicí do hlavy
CapkO'vy. Dlouho se nemohl probrati a nebyl schopen
žádné cinnosti. Oc po dlouhá leta usiloval, v cem videl
základ školní a výchovné práce, to nebylo uznáno ani
za dllvod hodný povšimnutí. Po ctvrtstoletí školní práce
nebyl uznán za hodna nejnižšíhO' místa ucitelského ...
Na Capka to pL'tsobilostrašne. Až do té doby pO'rád ve
ril a doufal. Touto událostí se zhroutil. Ztratil víru ve
své zamestn{l11í a pripraven bylo poslední nadeji. Kon
kursní cestou místa neelost'lne, výmenou to nejde a úred
ním preložením tedy také nikoliv. Vše je tedy marno!

';') Ponevadž toto rozhodnutí má význam dokumentární, oci
tuji je v doslovném znení:

"Výnosem ze dne 29. XII. 1922 C. II. A 12.458 ai 1922 C. z.
Š. r. 126.137 nevyhovela zemská šk. rada žádosti uc. El(". Cap
ka, ježto tu ne n í a n i s I u že b ní c h, a n i ji n Ý c h
z v I á š t n í h o z r e tel e hod n Ý c h d livod ll.«

';'*)Žetomu tak skutecne je, dokazuje fakt, že byt uplynulo
od té doby dalších sedm let, Capek jiného místa nezískal.
Je porád jako dríve - "zatímní«... !
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Západní bojovnost

Druhá charakteristická vlastnost západního smýšlení je láska
k válce. Je sice pravda, že asijské národy mely hodne válek,

V ocích OrÍentálce liší se západní civílisace od všech východních kultur láskou ke zmene, válce a individualite, která JÍ
dává charakteristické zbarvení. Je to zvlášte láska ke zmene,
oslavovaná jako žádostivost pokroku, která ovládá západ'lÍ
'duši. Všechny zmeny v sociálních a politických institucích,
všechny promeny v umeleckých a literárních smerech, jakmile
se ustáli a mohou být pozorovány v retrospektive, jsou pokli
dány za krok vpred. Zmena a pokrok se takto stávají inden
tíckými a západnímu cloveku je proto obtížno konstatovat, že
mohou být také kroky zpet, nikolív jen kroky vpred.

Názor, že pokrok a zmena je jedno a totéž, byl jednomyslne
l'rijat západními národy. Vysvetlení je v tom, že jsou mate
rialisticky založeny. Je jisto, že v jistém stavu jejich historie
vyvinujÍ se národy s materialistického hlediska a pak ovšem

materiální zmena je z<\roven materiálním pokrokem. Ale mrav
nost a duchovost se nevyvíjejí stejným tempem jako materiál
ní pokrok. Moderní západ miHe podle pravdy konstatovat,
že odstranil nekterá notorická zla starých dob - na príklad
l,áboženské persekuce, mucení a otroctví. Tato zla však jsou
nahražena jinými. Náboženské války ustoupily válkám hospo
dárským, domácí otroctví továrnímu otroctví, které je jen
nepatrným zlepšením otroctví starého a morální a duchovní

nesprávnosti, neznámé v drívejších dobách, vyskytují se velmi
bsto v moderní spolecnosti. Orientálec, který nemá predsudek
zmeny, bude spíše naklonen k tomu, považovat proces zmeny
za promenu urcitých zel, než aby jej považoval za obecný
pokrok.

V oblasti umení se ukazuje západní láska ke zmene velice

jasne. Západní clovek je neúnavný v hledání krásy. Ackoli"
v prírodních zjevech našel pomerne stálé okouzlení, nedovede

najít neco standartnÍho v oblasti krásy jím utvorené, jak se to
zdarilo východním národum. Na východe se na príklad prakti
;kovala úmyslne konvencnost v odevech, které byly krásné.
Indické ženy nosí tri tisíce let nejaký druh odevu, který ,e
jim líbí a nenapadne jim, aby jej nahradily jiným, nehezkým,
proste jen z toho dúvodu, že by to byla zmena. Podobne i

v malírstvÍ a architekture se východní styly nezmenily v dobe
delší než tisíc let a zásady indické architektury zustaly ne
zmencny po dlouhá staletí. Podobný rozdíl mezi západem a
východem je v literature. Stací, porovnáme-Ii tri typy soucasné
divadelní hry ,- spolecenské, detektivní a expressionistické zá
padní dráma - s reckou tragedií nebo s alžbetinským divadlem,
abychom videli, jak se zmenila podstata dramatu a s jak
rr,alým prospechem. Na druhé strane v CÍne a Indii udržuje Ee
úcta k velkým autorLlm minulých dob a imitace jejich stylu
pokracují pres celá staletí.

Ackoliv lze tedy vytknout západnímu cloveku nestálost a
vrtkavost, musí se zase priznat, že ideál pokroku, jakkoliv
nepohodlný a pochybný, má jednu praktickou výhodu: západ
ní clovek je optimista a dalek zoufalstVÍ, nebot vždy vcrí v
príchod lepších vecí a snaží se realisovat svá ocekávání svými
vlastními silami.

Orientálec odsuzuje západní
civilisaci.

Vasltdev B. Metta:

EIosoLIFUcitel Capek nedosáhne trvalého místa na blízké škole,
kdyby se rozkrájel. Do nitra Capkova vstoupila hor
kost. Prestal ve škole pracovati. Je zbytecno se nejak
namáhat.

Snad nikde na svete by takto neodbyli dobrého ucite
le. Ale co pla:tnO'rozumO'vat o tom, - už se stalo a Ca
pek je odbyt. Máme dost jiných ucitelLl.

Zajímavo je však, že behem posledních let znacne se
pozmenily názory zemské školní rady. Tato zmena je
t'lk pronikavá, že si troufám ríci: Dneska by zemská
školní rada posuzovala Capkovu žádost docela jinak a
takové odmítnutí nehylO' by tecTuž vLlbec možno!

Toto své presvedcení opírám o v Ý n o s zem s k é
Š k o I n í rad y v Praze ze dne 14. kvetna 1928, týka
jící se bydlište ucitell1. Praví se v nem docela mO'udre,
že ucitel má bydliti nablízku své škO'ly:

»Vyskytlljí se prípady, že uc,itelé bydlí mimo sídlo
školy a do svéhO' PL1SO'bištepO'uze dojíždejí nebO' do
cházejí. V dLlsledku toho ne 11 í ž á d o u c í h O' s t y
ku mezi žactvem, uciteli a rodici, a
ucitelé neprilnuli k svému pLlsobišti
tak, jak by to vyžadovalo jejich poslání °a jak je tO'mu
tam, kde jsou u cit e I é u s a z e nit r val e v s í
dl e š k o I y. Výchovná práce ucitelova mMe míti jen
tehdy dO'bré výsledky, jsou-li úcelne pestovány i styky
mimoškolní, což není možno tam, kde ucitel omezuje
sVLljpobyt na hodiny vyucovací ... «

T011le je docela jiná rec, nežli 1'. 1922, kdy táž zemská
šk. rada napsala Capkovi, že usazení ucitele v sídle
školy »není ani služební, ani jin)-, zvláštního zretele
hodný dLlvod! « .•. Dnes už zemská škO'lní rada poroz
umela tomu, jaký význam má, když ucitel bydlí nablíz
ku své školy. Škoda jen, že se to poznání o šest let O'po
zdilo. Kdyby byla tak zemská šk. rada soudila už v r.
1922, mohla Capkovi vyhO'veti a mO'hli jsme míti o jed
nu dobrou školu vice a o jednoho zniceného ucitele
méne.

*
N už, jak se jeví nyní ucitelova duše ctenári, kter)' do-

cetl mé lícení až sem? Jsou-li takové pomery a jsou-Ii
cetní Capkové na našich školách. musíme se zamysliti
nad tím, kam spejeme. Tu jsou prece ohrožovány samy
základy školní v)'Chovy!

Byla by pO'trebí, aby ne jeden, ale deset, padesát Cap
kl1 dalo k disposici své konfese, aby ucitelé rozlicného
stárí, mestští i venkovští, všech hodností - a rozumí
se i ucitelky - otevreli uprímne své duše psychologi
ckému v~'zkumu. Co vše by se objevilo!

Ukázalo by se, že je nutno také trochu mysliti na duši
ucitelovu, že ucitel není robot, že potrebuje jist)'ch pod
IJ1ínek k zdaru své práce. V)'chova mládeže je v sázce!
Nelze prece strpeti, aby padesátiletý ucitel nemel stá
lého místa a nucen byl ohlížeti se po jiném zamestnání!
Takov),to nemožný stav odnášejí naše deti!

Capek dopovedel mi své príbehy - a je toho deset
krát víc, nežli jsem mohl uvésti - a skO'ncil temito
slovy:

»- Star)' 1\1. F. 'Quintilianus volal k rímsk)'m spo
luobcanLllTl: »Pod m í n k o u z dar u o b c e j e s t
rádný ucitel ... " Jak veci u nás stojí - a ml1j
prípad je k tomu dokladem - nestojíme vLlbec o to,
abychom na škole meli rádného ucitele! -«

Dnes už Capek nic nechce, o nic nežádá! Odchází.
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detem všem. Pres to, že má velkou moc, neuplatnuje své já,

nýbrž podrizuje svou bytost bytosti své rodiny a myslí, že se
v ní miiže lépe uplatnit, na rozdíl od západní ženy, která myslí
opacne.

Neklid a prudké srážky skupin, tríd, a pohlaví nejsou jedi
nými znaky západní civilisace. Jinou duležitou skutecností, které
si všímá zvlášte dobre Orientálec, je vliv indiVidualismu na zá

padní náboženství. V nejhlubším slova smyslu nemelo nábo
ženství nikdy valného vlivu na západní rasy. Jsou to bojovné
rasy a tudíž pro ne má vetší význam dobýt prostredku k ;.f
\'otu než jeho úcel a konec. Pres to má západní clovek sklon
k osobnímu monoteismu, a to z toho duvodu, že personální mo
Iloteismus mu dává jistotu, že jeho vlastní individualita exi
stuje oddelene od jeho stvoritele. Krestanská doktrina o ne

smrtelnosti je ocenována na západe proto, že uspokojuje verí

cího ve víre, že jeho vlastní malá individualita bude pokracovat
i po smrti. Západní clovek má hruzu pred hudhismem a podoh
nými náboženstvími, která ucí, že po smrti lidská individualita
bud vubec mizí nebo je absorbována individualitou stvoritele.

Nazývá taková proti individualistická náboženství negativními
-- ale jsou ve skutecnosti negativní jen potud, když si již pre
dem rekneme, že všechno positivní v lidské vitalite je indivi,l11
alistické.

Individualismus je také prícinou snahy lidí vymanit se ze
svazku rodinného života. Je sice p'ravda, že východní clovek ne

má príciny dívat se s pýchou na svou subordinaci vlivu svých

rodicu a starších clenu rodiny a že tato subordinace potrebuje
reformy. Ale ani západní clovek nemá duvodu dívat se na svou
emancipaci z rodinného života jako na veliké dobro. Tato eman

cipace znicila nebo zúžila smysl pro sebeobetování a kooperaci.
Kdežto vlivem patriarchálního systému východu jsou muži a
ženy kdykoliv ochotni obetovat všechno pro blaho svých rodicLl,
vyvinuje západní, emancipace z rodinných svazku egoismus,
který více nebo méne prehlíží možnosti obetování se pro rodinu
v širším slova smyslu, tedy ne snad jen pro ženu a deti. Roz
vrat patriarchálního systému však otupil také smysl západního
cloveka pro verejnou hanbu. Chce-li se Orientálec dopustit ne
ceho necestného, pomyslí nejdríve na nevyhnutelné zneuctení
své rodiny, kdežto západní clovek myslí jen sám na sebe. Když
predpokládáme, že svcdomí je v obou prípadech schopným
'strážcem pred cinem, je zrejmé, že Orientálec je ve výhode.
Zdá se. že hlavne v Rusku a v Americe je rodinný systém

y úpadku, ale zasloužil by si vetší podpory a pozornosti nejen
pro své etické, ale i pro ciste praktické výhody.

Demokracie v bezvetrí.

Politický kompromis, k nemuž zápasící individualisté ne

vyhnutelne tíhnou, je demokracie, jejíž vládní formy byly usku
tecneny podle myšlenky, že demokracie zarucí individualitc
její svobodu.

Tato nadeje však zklamala. Nekteré západní demokratické
systémy jsou násilnictejší a svéhlavejší než bylo rímské císar
ství nebo východní despocie. Svoboda individua je okleštována
mnoha zpusoby. Obcan je nucen vstoupit do armády; nekde
mu zakazují, co má pít nekde v kterých dnech a hodinách má
prodávat a kupovat, nebo kde musí oznamovat své ciste osobní

veci, jako jsou úmrtí, snatky a narození. Nejsou to však jen
vnejší omezení, která vnucují demokratické vlády svým obca
inum: znásilnují i jejich myšlenky a víry. Demokratická vláda
athénská odsoudila Sokrata k smrti proto, že vyucoval mládež
svým zásadám a pronásledovala jiné filosofy z podobných du
vodu. židé musili trpet za své náboženské presvedcení a z té
hož di'tvodu byli vyhubeni nebo vyhnáni španelští Maurové.

Dnešní situace ve Spojených státech nepotrebuje komentáre.

Ema n c i p a c e žen.

Západní ideál pokroku prinesl s sebou dodatecný druh kon

fliktu, známého pod jménem boje o emancipaci žen. Západní
ženy se rozhodly dobýt si svobody. Co tato svoboda je, težko
rici, nebot ve spolecnosti je absolutní svoboda nemožná nebo
bezvýznamná. Omezenou individuální svobodu, kterou máme,
dostáváme spíše z pricinení ostatních clenu spolecnosti než ze
své vlastní vule. Ale svoboda, která je úmyslne omezena sa
motným individuem, je hodna našeho obdivu a ctíme ženu jako
muže, který se snaží o svobodu, která myslí méne na své zvý
~ni než na svobodu jiných. Východní žena dosáhla této svobo
dy, zatím co západní žena se od ní vzdaluje. Na západe se myslí,
že orientální žena je v tamní spolecnosti bezvýznamným tvorem

a že v privátním živote je otrokem svého mUže. To není pravda.
Orientální žena vládne svému muži v domácích vecech a svým

llle konflikty mezi národy vznikly daleko splse z ambicí králu
neb vojenských dobrodruhli než z válecnické povahy obyvatel

tva. Národové dovedly povstat k boji jen pri vpádu vetrelcu.
Naproti tomu v Evrope byly masy - a ješte jsou ~ extrémne
bojovné. Tím se vysvetluje, proc evropské národy kladly tak
vysoko své válecníky od dob pred Kristem až do dnešních

casÍ1.Výboje Alexandra Velikého, Césara a Napoleona byly
vychváleny do oblacných výšin. Starí Indové však soudili, že
výboje Alexandra Velikého si nezaslouží, aby byly zvecneny
v jedné jediné knize.

Cínané,ackoliv byli podrobeni mnoha bojovným rasám, meli
t své literature vždy jen pohrdání pro válecníky a dokonce
jbojovnejší východní národ, Japonci, nemají ani jednu básen,
·vující válku ...

Orientální spolecnost se vyvarovala podmínek a hnutí, ve
cích k vnitrním nebo trídním válkám. Jelikož vzala za
kázanou skutecnost, že urcité hodnoty jsou vecné nemeni

lné, odeprela menit spolecnost na každé jiné základne. Proto
indických a cínsk}'ch spolecenských jednotkách byli to vždy
elci a muži moudrosti a vedení, kterí byli na vrchním stupni

olecenského rebríku, kdežto delníci rukou stáli na nejnižším
stupni. Zákonodárci a vLldci techto spolecenských jednotek
dbali vždy tohoto usporádání, nikoliv snad z nerozumného
redsudku nebo nedostatku humanity, nýbrž proto, že civilisa

fe, má-Ii zltstat synonymní s kulturou, musí mít za svuj základ
fysickou práci a vzdelání, moudrost a duševní práci na svém
vlcholku. Obchod byl asi uprostred.

Jelikož západní civilisace nemá urcitý pocet stálých hodno't

- a nemLIže jich mít, musí-li mít pokrok - pak je trídní boj
ždy nutný. jakmile nastane zmena v rovnováze hodnot. Trída,

která respektuje nové hodnoty, musí se dostat do konfliktu

trídou, která brání hodnoty staré a která je nejvíce ohrožem
jejich znicením. Tak již od nejstarších dob je západní historie
zkrvavena a zneuctena trídním bojem. V Recku byli to otroci,
v J{ímevšechny utlacované trídy - otroci, plebejcové a bez
zemci - kterí oe bourili proti vládnoucím trídám. Ve stredo
veku panovníci, šlec.hta a lid bojovali celé serie trojnásobných

UbOjtlmezi sebou po celé Evrope. V dobe francouzské re
volucespojil se prole"tariát s buržoasií k boji proti monarchii
a šlechte a nyní bojuje proletariát proti všem; práce se sna
7,Í rozdrtiti kapitál bez jakéhokoliv ohledu na Hídy, které
stojí mezi temito dvema kombatanty. Trídní válka, která
rermanentne zurí v západních státech, nemuže prospet spolec
nosti jako celku. Její príciny a výsledky byry vždy stejné:
obeclví skupin, nutící jednu z nich triumfovat nad druhou.

Každý tvrdí, snad oprávnene, že je veden jen nejvyššími ideály;
jakmile se však sám dostane k moci, je práve tak trídne

sobecký jako byli jeho predchudci.



Zákon nutí lidi, aby nepili a nekde také, aby nekourili; zakazuje
se ucit evolucní teorii a zakazuje se císt Boccaccio. Nástupce
demokracie, socialismus, není o nic lepší, jak nás poucuje prí
klad Ruska.

Nejslavnejší despotické vlády východu nestaraly se o svo
bodu jednotlivce tak prísne jako se o ni starají demokratické
vlády západu. Lidé nebyli nuceni vstupovat do armády a pokud
nebylo náboženských hledisek, nikdo jich také· nenutil zríkat

se urcitých jídel ~ nápoji't. S výjimkou mohamedánských vládcu
Indie nepronásledovaly despotícké vlády Indie a Cíny nikoho
pl"O jeho smýšlení a víru. Žádný filosof v techto zemích nemel

na vybranou bud prestat ucit svým myšlenkám nebo odejít
do vyhnanství ci ztratit život.

Není pochyby, že tyto vlády mely své chyby, ale je otázka,
zda nebylo individuum pod nimi volnejší než· clovek, žijící
pod vládou demokracie. Je zajímavé, že demokracie na západe
se omezuje spíše na vnejší formy, ale zustává cizí duši lidu.
Tomu nasvedcuje trídní snobismus a opicení se po mravech a

zvyklostech králll a aristokracíe jakéhokoliv raženÍ. Kdyby

?r.glický král zacal tlouci svou ženu, pak by všichni lepší
Anglicané také tloukli svou ženu, tak, jako zacnou všichni
Anglicané nosit cernou kravatu a bílou vestu, když princ
Waleský zavede tuto modu. Kdyby západní národové byli
skutecne demokratictí, tedy by nenapodobili své krále, krá
lovny a vudce, nýbrž primeli by je, aby nosili šaty populární
a lidové módy. V Indii ani nejmenší malickost v lidových zvy
cích se nezakládá na vzorech, rozšírených panovniky.

Umení pro nekolik lidÍ.

Umení a literatura v západních zemích opouští své demokra
tické zásady a vytváH nový typ trídního vedomí. Poesie a hry
starých reckých antorll byly psány pro lid, trubadéri stredoveku

zpívali své písne pro krále i lid, malby Giottovy a gotické ka
tedrály byly urceny všem lidem bez rozdílu. Ale individuali
smus zpllsobil, že literatura a umení jsou od ši rokých vrstev od

deleny vysokým plotem predbežného vzdelání. Typický je prí
ldad moderního manželství, jemuž prece iidové vrstvy nerozumí
a nemohou rozumet. Básníci a umelci jsou v revo1te proti nesla
ným nemastným ideállnTI demokracie, sloužící jen za zásterku
vládám; a aristokratická povýšenost, s jakou se chovají, prispí
"á k tomu, že jsou obecne prehlíženi západními vládami. nebo
dokonce považováni za neprítele spolecnosti.

Není to, myslím, náhodou, že v západních demokraciích se
vy kytuje v umení, i v jeho populárních formách, jakou jsou
film a obchodní divadlo, v tak hojné míre zlocinecké motivy.
Ž~,dná jiná civilisace nevytvorila tolik spisovatel lI, kterí ;,e
zabývají detektivními, zlocineckými a sexuálními motivy.
Pohlaví a zlocin jsou podkladem literatury a dokonce i pla
stického umení. Vysvetlení lze pravdepodobne hledat v ner
vosním napetí, vytvoreném industrialismem a ve velkém roz
!\írení nuceného celibátu.

Jednou z nejsmutnejších stránek moderního. západního ži

vota je povrchní duraz, kladený na myšlenku lidského bratrst\'Í
a na sociální blaho, což je nekde podivuhodným zpusobem
spojováno s I'asovým predsudkem. Ideál lidského bratrství je
ovšem sám o sobe skvelý, ale je to jen nahrážkovým vyjádre

ním hluboké nespokojenosti s tím, že tento ideál má v západní
spole'::nosti tak malé uplatnenÍ. Nedostatek bratrství pod po
vrchem prátelství a ve skutecnosti života vyžaduje jeho vnejší,
slovní a intelektuální manifestování. Industrialismus se svým

velkým materiálním pokrokem vy tváril vel k}' iniciativní duch

individualismu, který je však znehodnocen naprostou lhostej
ností industrialismu, k individualite cloveka, když dokoncil
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svou práci. :Remeslník se nechválí proto, že udelal dobrou prá.:i,
.,Je proto, že jeho produkt bude možno dobre zpenežit. Láska
k premítání a vedomostem zmizela a s nimi odešla schopnost

.k tichu a meditaci, které jsou tak tcsne spojeny s duchovým
VZI ustem a pravým individualismem cloveka. Západní clovck,
zbaven techto duchovních opor, lituje sebe a své sousedy a
venuje se povrchním filantropickým citum.

Bratrství a nove objevené záští.

Jak již receno, spojuje západní clovek ideu bratrství veli~e
snadno s nenávisti Vllcí jiným rasám. Takovou nenávist ne
znaly rasy, které vládly v minulých vecích. Arabové ve dnech
své slávy nechovali nenávisti proti Španelllm a cernochum jen
proto, že nebyli stejného puvodu. Predsudky, které proti nim
chovali, mely sVllj pllvod v náboženstvÍ. Je pravda, že Cínané
mají odpor proti jiným rasám, ale nenapsali celé literatury,

lujištující o jejich prevaze a rasové povýšenosti, ani se nean
gažovali ve válkách, jejichž cílem bylo vyhubení jiných ras.
I{asový predsudek byl neznám pred príchoder'.l západní civili
'sace.

Jako jedinci a jako národové, i civilisace se rodí, rostOIl,
dospívají a umírajÍ. Otúzka barevných ras muže urychlit úpadek
západní civilisace a dobyvatel, který prijde snad z Asie, snad
z Afriky, mltŽe jí zasadit ránu z milosti. Není to však žluté
nebezpecí nebo konkurence barevných ras, jichž by se meh

západní civilisace nejvíce obávat. Daleko nebezpecnejší jsou
Il10žnosti vnitrr;í dekadence. Obecne se myslí, že západní civí·
lisace bude postupovat do hloubky a že má v sobc trvalé prvky,

které Z,d'ucí její trvání na vždy. Ale civilisace, založená míst,)
na spolecné práci na souteži, v níž je trídní boj chronický a
v ní? se mnohem více ocenuje praktický prvek než morální
a spi rituální hodnoty, v níž komercialismus zacíná okupov.lt
umení, literaturu a náboženství, taková civilisace nemá do;ti

síly a vitality, aby se vyhnula úpadku.

Individuum muže nabýt v živote omezené dokonalosti jen

správným výberem a vyloucením, nikoliv hladovostí po zmen,~.
Utvorte pro SVllj ž.ivot kruh a vylucte z neho všechno, co se ne
hodí k vaší konstituci v nejširším slova smyslu; odstrante
z neho všechno, co naráží na nejvyšší ideály, které chcete usku
tecnit - a pak máte možnost dosáhnout urcitý stupen harmonie.
i<-ekové ve své klasické periode porozumeli tomuto ide{llu velice
dobre a podobne do urcitého stupne i moderní Francouzi, kterí
t:lk vytvorili nejlépe harmonující kulturu, jež dnes v západním
s,·ete existuje. S výjimkou techto dvou národu nevedí západní
I'árodové, jak uplatnit tento princip ve svém živote. Jsou jako
deti a chtí smíchat všechny druhy protichlldných ideálu 
intelektuálních, mravních a duchovních - a domnívají se, že
je to krok k dokonalosti. Místo syntése však se jim dostává

konglomerace vzájemne antagonistických fragmentu.

Moderní západní civilisace je chaotická a disharmonická,

cehož prícinou je z nejvetší cásti smíšení reckých a rímských
ideálu s ideály krestanskými. Patriotismus, pýcha a materiální
radosti pohanského života neustále bojují a mísí se s naprosto
IOzdílnými ideami - lásky k bližnímu, pokory, úcty k svatým
a >: venová ní se tomu, co je vzdá leno sfére našich starostí.
Krestanství, ackoliv se tato skutecnost obycejne prehlíží, je
východní náboženStví, adaptované ze znacným úspechem pro
západní mysl. ZápaJ.ní civilisace bLlde musit se vzdát mnohého
;:;vého domnelého pokroku, bude-Ii chtít dosáhnout alespon
nejaké harmonie a myslím, že bude treba, aby peclivc zkou
mala, proc tak zvané stagnantní eivilisace východu udi žel)' svou
rovnováhu po mnoho staletí.



i vroucne nábožensky cítící clovek jc proti aristokratické
církvi, s níž pres to se ohání p. A. f. jako by se nikdy nc
chul11elilo. Tam také už byla vyslovena pochybnost o soci-alis
mu Ježíšove, o zachraiíování církve jakoukoli reformacní sna
hou, socialisací, vzdeláváním kneží v politické ekonomii, té
církve, která trpí vlastne nedostatkem náboženství a která se
spokojuje formální príslušností - certa se starajíc o mravní

a náboženský život jí sverených duší. Nevím, do jaké míry
lze dovozovat zmenu k lepšímu v živote církevním od doby
býv. monarchie, kdy mohl být katolicism priléhave nazván
»církví aristokracie a vlády, plutokracie a kapitalismu«. Již
tehdy - jak uvádí Masaryk v »Amerických prednáškách" 

katolický reformátor, profesor kresfanské ethiky Scheicher
(poslanec ve, Vídni) pokoušel se zachránit svou církev odlu

kou její od státu, zrušením celibátu, rodným jazykem pri
bohoslužbe místo latiny, ukazuje na nckteré formy povery
v církvi, které jsou nesnesitelné.

Kdyby náš stát byl se odcírkevnil hned v ocistné vlne pre
vra tové, vyjímal by se krásný clánek A. fuchse zcela jinak

a dosáhl by nicím nezkaleného uznání. Lec i pri opoždené
naší náboženské, vnitrní svobode nutno mít úctu k uprímnému

presvedcení, nebojácne vyslovenému, a uznat všecko, co je
dobré v námetech katolíku i jiných.

V Praze 2. zárí 1929. R. Stech.
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Vážená redakce!

Diskuse o pretvorení nynejšího vládního systému není 111
kterak lhostejnou a doufejme, že znamená mnohem více ne.::
zoufalá nuda okurkové saisony. Predpokládáme dobrou vuli

t\'orítelu této myšlenky, jakož i vinu programu a prakse
agrární strany na vzniku cernorudé korespondence. Pan Dr.
Fuchs se rozhovoril v Prí tom n o s t i ve clánku »Chudým
se zvestuje evangelium« a na jiných místech nekolikrát, poslanec
Bechyne se strany socialistu. Oha se pi"iznávají k autorství a
oba mají stejné obtíže. Jestliže Bechyne v dobré vuli znacne

slevil z marxismu své strany, pak Dr. fuchs se v posledním
clánku znacne oddálil od nacaté cesty a na místo stycných bodu
ukázal diference smýšlení obou táborLl, ac jiste chtel docíliti
pravý opak.

Autor chtel dokázati, že není ideologického rozporu mezi
katolíky a socialisty v ušlechtilé snaze nebýti pouze politickým
taktikem. Toto se mu nepodarilo. Vychází z predpokladu o so
cialistech, precenuje hospodárskou strukturu marxismu a jeho
vliv na socialisty ve znacné míre, cili jinými slovy predpokládá,
že socialisté pujdou do vlády i za cenu degradace své vlastní
tradice a ideologie, k cemuž by ostatne nedal jiste souhlasu
ani Rudolf Bechyne. Základní omyl ten snad vyplývá ze zdánli
ve oportunistické politiky socialistu.

Mezi katolíky a socialisty je znacný ideologický rozpor v teo
rii i praksi. Predevším socialista nedovede ztotožnit pojer:l
náboženství a politiky. Politika socialistická a dle Masaryka
jest presnou "edou a praksí. Základem jejich politiky jest po
chopit pomer individua ku spolecnosti a vyanalysovat, co jest
v jedinci spolecenského. Beží tudíž nejen o hospodárský, individ.
a kolektivistický, nýbrž i o noetický problém. A zde práve je
bod rozchodu. Katolictví reší sociální otázky pomerem cloveb
k Bohu, socialismus jakož i moderní civilisace pomerem clo
\ eka ku spolecnosti. Tam cesta negativismu a subjektivismus,
zde positivní pomer cloveka ku životu a objektivismus.

Pokud by katolictví a marxismus mely cosi spolecného, bylo

by to co vycítá Man marxismu. Že vychází od systému a ne od
prakse, címž chtel naznacit neživotnost marxismu. Stejné
chyby dopouští se i katolictví, a snadno tak pochopíme jeho

II.
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Katolictví a socialismus.
1.

o

Vážená redakce!

ánck A. fuchse patrí k tem clánkum v Prí tom n o s t i,
ré konkurují jasnému a presvedcivému stylu redaktora 1. I.
on, kdyby se nebyl býval rozešel s náboženstvím, jak sám

priznává, a kdyby byl horlivejším krestanem, nenapsal by
lepší a ohnivcjší apologie na uvedené thema. Clánek muže
notným prívažkem na váze politického preskupení. A pre
cí zas vícc lidí o poctivém úsilí ducha a duše Alfreda

hsc, trebas stál jinde, než redakcc. Zdá se, že nashro

dil v sobc mnoho lásky. Té lásky tvorivé, konstruktivní.
rá vždy znova vítezí nad nenávistí a zlobou, jako život
ne vítczí nad odumíráním. Jestliže katolictví s celou svou

logií a terminologií muže být živnou pudou pro takové
by, byl by to jen další dukaz jeho živoucnosti. Ta skála,

rou brány pekelné nepremohou, není v církvi bojujíCí; je
v lásce, v srdcích tech bezpocetných prostých katolíku a
oslavených chudých duchem, v nichž - ackoli neznají pri
ní církve a jejího ucení - je více živého náboženství než

vetšiny kneží, církví tak pov~Tšehých nad všechny ostatní

e ty vedoucí k dobru a pravde mohou být a jsou, jak
trnu, yelmi rozlicné. Nechci slovne a myšlenkove stat roze

t. Je patmo. na kterých místech bystre pozorující oko a
tí duch jsou jako priomámeny závanem narkotického mysti

u katolického. Nep,okládám též nadhozené -tri otázky za
jvýsližnejší, ani nemyslím, že bylo na všechny stejne do

odpovedeno. Chytil mne však celek, ten vnitrní zápal a
srdce mezi rádky. Jen nekteré poznámky. Nepochybne

e vadit velká prímes církevnictví, papežství a vubec to.
tat má být pokládana za kus "Katolické Akce«. Obecne se

rád dost neverí, že ten úpadkový Rím, který mel být kaž
m Cechcm souzen a odsouzen, prechází zase k akci! Národ

ze vzdoru k svým dejinám a literature jaksi tvrdošíjne

sud setrvává svou vetšinou porád v katolicismu, trebas jen
zv. matrikovém. Všichni známe dosti príkladLl, jak i ta
eišková príslušnost k církvi musí být nejak hlubší, jinak
cetní a vzdelaní jednotlivci tak težce a dlouho se neloucili

církví. Nebo je to hríšná lhostejnost, horší než pustá ne
ra, Není však demokratícké zavrhovat spolupráci s kato
ou cástí národa, muže-li se vykázat takovými mluvcími,
o je A. Fuchs. Proc zavírat oci pred skutecností, chtít
ele udržovat propast, kterou cas a léta pomalu zanášejí,

oc bránit preklenutí a vzájemnému podání rukou? Kolik
nás by si prálo, aby celý národ smýšlel jako jeden muž,
ríjemná je predstava, že vlastne vetšina je z jiných táboru,
my.

Prenechme papežské církvi, aby dávala na index odlišné
ory. a socialisté necht odloží všechny ideové námitky.
á-Ii se o uprímnou spolupráci s kýmkoli za úcelem zmír
i chudoby a sociálních protiv. Tím spíše, když muže se
nat po prípade též o vzájemné osvežení doktrin na obou
anách.

Je hezké, že A. Fuchs pripomíná Masarykovy »Ideály hu
nílni« a »Sociální otázku«, kde už pred revisionismem de

anovým bylo všechno rešeno dríve a lépe; stejne budou asi
ukazovat A. fuchsovi na »pbrádné prectení" Masaryka in
ncto katolicismu, kde také dávno a dobre je receno, proc



dogmatismus a nepatrnou mobilnost. Zásadní ideologický rozpor
mezi socialismem a katolictvím spocívá v pomeru cloveka k ži·
v'otu a lidské spolecnosti. Toto znacne dokazuje clánek Dra

Fuchse. Krestanství se dívá na práci jako na následek dedicné
ho hríchu. Mystická vina cloveka muže býti vykoupena jedine
prací. A na druhé strane zdánlivý rozpor Kristus delník .1

amor et labor vita sunt,

Socialismus a soucasná civilisace vidí v práci potrebu cloveka.

Práce není trestem, ale potrebou biologickou. Zajímavé práce
Buecherovy mluví o rytmu života jako základní podmínky
"zniku práce, lékar.ské statistiky ukazují na duležitost práce
v otázce zdraví. Proste práce je nejen nutností civilisace, nýbrž
i biologickou a kdyby práce nebyló, clovek by ji vynalezl. Zá
leží jen na výkladu pojmu práce. Ostatne clovek a práce jsou
základem etických systému a jak praví Masaryk, teprve prací

stáváme se lidmi a charaktery. Katolictví pokládá práci za pro
stredek vykoupení, socialismus za podstatu života. Socialismus
nevznikl z ideálních predstav lenošení, nýbrž z potreby organi
sace práce. Katolictví považující práci za trest hlásá její ra
dost a posvecení, socialismus hlásá neradostnost práce prok
táru a její zotrocování v dosavadním systému. Paradoxnost
pojmu práce je tak znacnou, že ani katolictví nevystací s teorií
mystické viny, leda že by pripustilo ocistec na zemi pro del

nické masy.
Jakmile marxismus zjistil zotrocení proletariátu kapitalismem,

jeho fysickou a duchovní nesvobodu, jal prakticky organisovat
IJ'asy ku trídnímu boji. Úcelem trídního boje nebylo, jak pod

,kládá se marxismu, výmena osob, ale spravedlivý systém ho
spodárský. Spravedlnost pro všechny trídy, jak praví Lassalle.
Pokrok proti dHvcjšímu socialistickému utopismu spocívá v
tom, že byl odvržen zpusob apeHace na city mocných, jak
doporucoval ušlechtilý Fourier, Bazard, který vycítá libel'alismu:
"Chacun pour soi, Dieu pour personne.« Katolictví ve svém
cítení jest ve stadiu utopistických socialistu... Buduje so
'cialismus citu bez hospodárského programu a zapomíná, že
etika úzce souvisí s pojmem svobody cloveka zejména v ho
spodárském slova smyslu. Priznává, že bohatec se težko dostává
do království božího, ale na chudáka si vzpomíná jen almužnou.

.T ediný lék katolictví v sociálních otázkách jest negativní

cesta potlacování subjektivní chudoby, prípadne charita. Imma~
nentní pessimísmus askety pod zorným úhlem království ne
beského. Úcta ku nespravedlivé vrchnosti a útek ze spelecnosti.
Zatím co práce eo ipso znamená praktickou lásku ku bližnímu,
socialismus osvobozuje proletariát z objektivní chudoby a tím

oj subjektivní. Staví cloveka ku cloveku, dává mu prostredky
ku mravnímu životu, stejná práva a povinnosti. Jest otázkou,
co znací více pro poslední klasifikaci mravnosti a pro vykou
pení! Zdá se, že clovek osvobozený z hospodárské závislosti
jest blíže potlacení subjektivní chudoby než determinovaný.
Útek ze života a konstrukce života jsou dva základní rozdíly
mezi katolictvím a socialismem.

Konec konc1l jsou otázkou kultury vubec. Proto zde jsou

socialisté si daleko blíže s agrárníky než s katolíky. Tvrdí se,
že socialismus jest jim spolecný. Tu by i Dr. Kramár byl so
cialistou. Prohlásil nekolikrát na schuzích, posledne v Brne, že
cítí s chudými lidmi. V tom smyslu nezná socialismus citu,
jeho cit podobá se matematické rovnici. Tím zdál se amorální,
materialistický a casto se tak vykládá. Socialismus jest cinem.
Reorganisuje lidskou spolecnost, systémy, odmítá charitu Clo
vek jest hoden své mzdy a ne almužny. Almužna znemravnuje
a zbavuje dustojenství cloveka. Jest laciným gestem a argu
mentem pro nespravedlnost. Teoreticky jest socialismus filoso
fické veto proti dosavadnímu rádn spolecenskému. Marxismem
došla, jak praví Masaryk, k svému vedomí massa, ohromná
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vetšina clovecenstva. Zde vykonal pro lidi marxismus vÍC, než
citové náboženství.

Dr. Fuchs je na omylu, predpokládá-li ideologický souhlas
mezi obema stranami. Spolecná cesta alespoil približne by na
stala, kdyby katolictví pojalo chudého cloveka do hospodár
ského programu ve smyslu trídního boje. Kdyby nebálo se po
stavit do stejné fronty za úcelem prestavby lidské spolecnosti
ve smyslu hospodá rském v positivním pomeru ku clovcku, za
demokracii, stejná práva politická, mravní a stejné povinnosti.
Jeto možno? Zdá se, že není. Vždyt sama mezinárodní povaha
katolictví by narazila na cetné prekážky a sám Dr. Fuchs pri
znává, že podstatou katolictví jest respektování v;'chnosti. Ka

tolictví a socialismus by mohly míti 111noho spolecného. Jest
zde ku pr. otázka militarismu, osvobození proletariátu z nesvo

body, ze zisku a vykoristování. Proc by zde jednou nemohlo
dojíti ku spolecné akci? Odpoved zatím bude zápornou. Po·

vaha organisace katolické církve, negativní pomer ku životu
(aspon v teorii) nikdy toho nedovolí. Proto nanejvýš katolictví
mllže hráti doplnovací úlohu v konkrétní prestavbe lidské spo
accnosti. Dávati tem, kterí se neúcastní, duchovní útechu.

Problém katolictví a socialismus je kulturní otázkou všech.

Jest otázkou citu a rozumu ve filosofickém sl:va smyslu a tcž
ko zde zacházeti do podrobností. Jest to otázkou dejin. Jestliže

dejiny nebyly žádným zamýšleným výsledkem lidského jedná·
ní, blíží se k tomu, praví Baranovskij. Pokrok záleží ve vzdi
stajícím vlivu cílevedomé lidské vule na elementární síly. So
cialismus buduje vedome dejiny lidství, katolictví tvorí božské.
Bcží o metafysický problém nikoliv lhostejný. Socialismu~ po
kl<idá náboženství tudíž i katolictví za reflex hospodárských

pornerll, katolictví se považuje za samostatnou sílu. A ještc

Masa ry k: Posavadní histo rie Je predeh rou, nábehem ku pravé
mu žití cloveka. Nábeh ten udelalo lidstvo v duchovním spánb

a nyní se ze svého snení, z ilusí ideologie probouzí. Toto probu
zení je filosofický materialismus.

Není pochyby, že cernorudá koalice by mohla vykonat mno
ho dobrého za soucasné situace. K tomu však nestací poukaz
na katolickou demokracii v Belgii. Rozpor ideologický je hlu
boký a ne vždy zavinen nepravdou socialismu, Erfurtský pro

gram z r. 1891 opustil Marxe a prohlásil náboženství vecí sou
;kromou. Ucinil tak veliký ústupek. Kdyby katolictví bylo
ochotno pochopit hospodárské tése marxismu a jeho dusledky
pro spolecnost, jako dovedlo pochopit Koperníka, byl by vy
hudovál! dostatecne sllny most mezi obema. A k tomu je
nutno míti positivní lásku ke kulture, ke cloveku a jeho bo-
lestem. Dr. Frant. Slabihoudek.

NOVÉ KNIHY
»Dejiny ceského dramata«, jež napsal dr. Jan Máchal a vy

dalo nakladatelství Topicovo ve »S b í l' C e s o u v i s 1 é cet b y

š k 01 n í«, (sv. 39), jsou príruckou nejen našemu studentstvu
stredoškolskému, jemuž je sbírka urcena, ale všem tem, kdo

se zajímají o ceské divadlo. Kniha byla pred delší dobou ro
zebrána. Nové vydání. Cena je Kc 21.-. Nakladatel F. Topic
v Praze 1., Národní trída I I.

J. Eiselt: »Sport a camping«. Nová knížka J. Eiselta. dne;
již populárního autora prírucek moderního muže, v šestná:ti
krátkých, ale sveže psaných kapitolách rozvádí pred páml

sportovní panorama, pocínaje všeobecnou analysí sportu a
konce glosou o sportovním živote ženy. Eiselt - ocenuje vý
znam sportu se: stanoviska nepomeru vyplývajícího z vypetí
mozku a klidu svalstva - dochází v této knížce k zajímavé
definici, z níž »rovnováha ducha a tela je ideálem moderního

I.:loveka« je jiste nejkrásnejší vetou. Cena brož. Kc 9'-. Na
kladatel F, Topic, Praha 1., Národní tr. II.


