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muže znamenati více než novou agital:ní tribunu. Ale
nemecké návrhy leckdy byly igon'0rovány nespravedlive.
Otázka parlamentní vetšiny za takových pomeru je
v Ceskoslovensku až dosud snad nejtežší ze všech
evroOpských státl~1.Pod vlivem této situace se ceské stra
ny srazily v houf, monopol,isovaly pro sebe politický
život, ale jejich pocetnost nestací k tomu, aby si mohly
dovoliti také luxus normální oposice. Vše, co je ce
ského a státotvorného, je zapraženo do vládních úkonu.
Chybí oposice, loyální ke státu. Chybí pravý politický
boj, totiž zápolení vetšiny a menši~lY v praktických
otázkách. S oposid, jaká u nás jest, vládní strany ne
konkurují, tu proste odstavují.

Tento nedostatek normální '0posi,ce, bez níž není po
litický život nikde jinde, byL mnohokráte bolestne po
ci,tován. Vládní strany si zvykly na monopol a pre
staly vubec debatovat. Myslím, že clánky dra. Strán
ského vzbuzovaly proto takovou pozornost, že lidé
';: nich videli projev takové loyální a n'0rmální oposice.
Ze koalice nepotrebuje takové oposice, to mimo vudce
koalice nikdo nemyslí. Mnoho _hyb, jichž se koalice do
pustila, bylo možno jen tím, že nebyl,o tu oposice, která '
by jim vecne a se zrejmou loyalitou k státním úkolum
celila.

.Tyto zvláštní naše pomery js'0u vysvetlením zájmu,
s Jakým se potkaly úvahy dra. Str<Í!nského, ale vysvet
lují i mnoho z vecí, o ni'chž pojednával, na pr. celou
skoro otázku Petky. Kdyby nebylo u nás takových
abnormálních pomertl mezi vetš"Ínou a '0posicí, ni~y
by nebyla Petka nabyla takové všemohoucnosti a roz
šírená povest '0 svrchovaném státnickém dt'htipu vudcu
Petky by byla 'o nejaké procento méne rozšírena. Petka
vyvinula se v to, cím jest, hlavne z t'Oho duvodu,
že byla bez konkurence.

Pokládám charakteristiku Petky a její cinnosti, již
podal dr. Stránsk)', za znamenitou. Myslím pouze, že
nevystihl dosti príciny jejího vzn.iku a že adresoval po
nekud falešne své výtky a výzvy. Zdá se mi totiž, jako
by dr. Stránský adresoval své velmi správné vyzvy
v první rade Petce samotné. To pokládám za pocínání
velmi marné. Jest jiste správné, konstatuje-li dr.
Stránský, že Petka má daleko více moci než jí patrí a
že zde treba hledati puvod mnoh)'ch nelibých zjevu n<:.
šeho politického života. Ale veci se nepomuže, jestliže se
mužum Petky dává na jevo, že by se ve všeobecném
zájmu meli vzdáti své moci. To pol,itikové Oovšem liÍ
kdy neuciní. Také lev pres sebe ušlechtilejší rady nikdy
nebude žráti korínky místo masa. Všeobecné morální
zásady možno s vetším úspechem psáti na tabuli pred
detmi v sir'0tcinci než predkládati je k laskavému uvá
žení clenum Petky. Kdo má moc, drží se jí houževnate.
Zde tedy nepomuže volati: vzdejte se moci! Budeme-li
toto volati, nemáme nadeji na více než jen na soucitné
vyslechnutí. Daleko správnejší než volati: mužové
z Petky, nebudte lvi a nepožírejte všechno kolem sebe!
- by bylo volati: páni poslanci, nebudte ovce! Ovšem,
uprímne receno, jsem na pochybách, pomuže-li i tento
prostredek vubec neco, Nebot kdyby páni poslanci ne
byli, s prominutím, c'0si jako ovce, nebyli by muži
z Petky v sobe nikdy patrne pocítili sílu lví. Páni
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Ferd. Peroutka:

Pro~ vznikla Petka.
Dr. Jaroslav Stránský vzbudil svými úvahami

'l »Lidov)'ch novinách« 00 koalici vubec a o inst~tuci
Petky zvlášt pozornost verejnosti, jež daleko prekro
cila hranice obvyklého líného zájmu o politické veci.
Kdybychom stopovali príciny této pozornoOsti, došli by
chom nepochybne zase k starému problému našeho po
litického života: že totiž nám vlastne chybí oposice.
Takové tvrzení jiste se vyjímá celkem podivne ve sne
movne, kde se nikdy nesežene dvoutretinová vetšina,
kde už nekolikráte bylo nut'no k hlasování shánet mini
stry, aby zachránili situaci, a kde na jare nesmí trochu
vetší pr()cento poslancll vetšiny ochuravet chripkoOu,
perná-Iiivláda podlehnouti oposici. Pres to zustává
faktem, že našemu politickému životu chybí oposice.
Zvláštním utvárením pomeru v tomto státe se stalo,
že náš politický život, t. j. ten život, ve kterém se
deje neco, co muže míti vliv na výsledek, zustává ome
zen na koalici peti vládních stran. Zajisté, také mezi
Nemci,a komunisty se casto neco deje, také tam se po
litisuje, ale v podstate to nemá nikdy hlubšího vlivu a
vlastnese nikdoOo to vážneji nestará. Dnešní vetšina a
únešní()posice jsoOuod sebe neprodyšne oddeleny. Sedí
k sobedokonale obr<Í!cenyzády a jedna si myslí o dru
hé: co dobrého muže vzejíti z Galileje? Tato situace
I"zniklatím, že oposice v našem parlamente (až na ne
jaké malé stavovské nebo konfesní skupinky) se skládá
ze živlu, které mají velice nevlídný pomer k samotné
podstate tohoto státu. O komunistech je všeobeone zná
mo, že každé forme demokratického státu pripravují
provaz. S nimi se zatím nedá mnohoOdelat. Nemci pak,
druhá cást tétoOopOSICe, až dosud odmítali. uciniti to,
cemu se ríká postaviti se na pudu státu, a libovali si
v prohlašování ceskoslovenské republiky za akt násilí,
versaillskéh'0z~etka nebo za protáhlou jitrnici. O Ma
darech nikdo nemus~ pochybov.at, že je jim Budapešt
bližší než Praha. Tak se stal,o, že ceské strany vetšiny
uvidely, že ve veci udržení tohoto státu se mohou spo
lehnouti pouze samy na sebe, a tak s.e v praksi vyvi
nulo i hermetické uzavrení mezi vetšinou a oposicí.
Oposice, která nepodala dt'ikazll o. konstruktivních
úmyslech, byla proste postavena za zed našeho politi
ckéhoži,v'0taa je více méne ignorována. Vládní vetšina
žije sama proOsebe a jen v jejích kruzích je obsažen
praktický politický život: jen zde se mzhoduje a jedná,
a oposice muže k tomu pouze pr'icinovati ve svých
casopisech glossy. Myslím, že bylo možno více uciniti,
než bylo ucineno, pw to, aby Nemci byli prevedeni na
cesty positivní politiky. Stalo se leccos, co nemelo mno
ho jiného smyslu mež podrážditi je. Nemecké návrhy,
které byly podávány v par1amente, házela koalice zá
sadne pod stuL, jakoby ty návrhy byly dílo Belzebu
!Jovo.Jest zajisté pravda, že od komunistu nelze oce
kávati vážn,ých parlamentních návrhu; komunistická
internacionála se rozhodla jednou pro vždy, že parla
ment není více než žvaní rna a že proOkomunisty ne-
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z Petky nebyli by t'O, C'OjS'OU,kdyby ostatní poslanci
nebyli to, co jsou.

Tím pricházíme k otázce psychologického vzniku této
instituce, címž bych chtel doplniti výklady dra Strán
ského. Petka sama je díte pomeru. Je více následkem
než prícin'Ou. Clenové Petky z pocátku snad dokonce
prinášeli obet, která se ovšem behem doby vyvinula
v obet, nad niž nemuže býti pro politika nic sladšího:
zmocnili se veškeré moci. V zuik »nebezpecí peti« je
skutecne v »nebezpecí trí set«, jak kdysi konstatoval p.
poslanec Bechyne. Vznik a. další 'Osudy Petky jsou pro
ste dokumentem nedostatecné úrovne našich poslancu.
Kdyby tato úroven byla vyšší, kdyby jednoho dne ne
byli vudcové si rekli, že se odtud velkého rOzumu již
nedockají, nikdy by se nebyla mohla Petka vyvinouti
v nejmocnejší zrízení ve státe. Ale mezi slepými pri
jdou jednoocí do království Petky.

Není pochyby, že vláda Petky se u nás v nekterých
obdobích vyvinula skoro až v oligarchii. Ale tam kde
je vláda jedincu, nemusí býti prícina vždy pouze
v násilnictví techto jedincu: muže t'U býti také násled
kem toh'O, že ostatní mají málo vule. Každý má tolik
moci, kolik si, jí vydobyde. Senát se dostal pod patu
poslanecké snemovny, ponevadž nepr'Ojevoval vubec
žádné energie, ponevadž si dal všechno líbit a pone
vadž nejvetší a nejzajímavejší cin, který muže býti vy
Iwnán v tomto shromáždení, je ten, že senátor Strán
ský vypráví nejakou anekdotu. Pouze v tomto prípade
se upne k senátu nelicená pozornost verejnosti. Posla
llecká snem'Ovna pak se dostala pod patu Petky z toho
duvodu, že sama o sobe pochybovala a že také nepro
jevovala žádné energie. Z našeho parlamentu se stal
mechanismus, jehož pákou pohybují rukou spolecnou a
nerozdílnou mužové Petky. Jest pravda, ž,e parlament
poslušne aportuje, jak si Petka žádá ..Preje-li, si Petka
pomalu, pracuje parlament pomalu; preje-ji si Petka
rychle, pak parlament peláší až se za ním práší. Pochy
buji, že by to bylo llJžno, kdyby to nebyla samovolná
degradace posl(inecké snemovny. Kdyby mezi poslanci
vetšiny bylo více silných individualit, nesnesli by t~l
kového parlamentního života, který je pouze zdánliv)·.
Samostatnejší povahy sotva by se uvolily scházet se
k tomu úcelu, aby po nekolik hodin predstíraly, že pra
cují. Ve skutecnosti je opravdová parlamentní práce
odsunuta do Petky, a poslanecká snemovna k tomu pro
vádí jen predepsaná, gesta. Je jen slupkou na jádru.
~dyby naši poslanci stáli za více než stojí, kdy,Py meli
Vlce duvery sami. v sebe, byla by taková prakse peti lidí
nemožná. Petka je jen tlakomer vnitrní síly a tvorivosti
parlamentu. Parlament zatím nemá schopnosti k oprav
dovému životu - proto byl ovládnut peti jako senát byl
ovládnut snemovnou. To jest následek toho, že u nás
se poslanci vetšinou vybírají z agitátoru a zasloužilých
poddustojníku strany s typickým brožurkovým vzde
láním, kterí prirozene jsou nejistí pred všemi odbor
nejšími pr'Ublémy a nemají mnoho odvahy k samostat
nosti. Historie Petky ukazuje krok za krokem, že na
šemu parlamentnímu životu chybejí silné individuality.

Úspech petky v ceste za mocí pocházel zcela priro
zene z toho, že to bylo pet mužu s nejsilnejší vulí, jež
tehdy byla v parlamente. Se Svehlou prirozene nikdo
nemuže konkurovati v agrární strane. Rašín byl daleko
nejsilnejší individualita v národne demokratickém klu
bu; dr. Kramár sám byl více jen staven na ,odiv do
výkladní skríne. Bechyne ve dvou situa,cÍch, v boji

proti Smeralovu rak'Uuskému oportunismu a v odporu
pwti hrozící bolševisaci strany, se ukázal nejenergic
tejším mužem své strany, a sila, které nabyl v techto
dvou kampaních, ho provázela i do Petky. Stríbrný,
když pro zálibu V kartách byl nucen vzdáti se minister
ského kresla, nesložil mce v klín, ale dal se do organi
sacního díla ve strane a úplne ji 'Ovládl,; Klofác, kdYSI
jeho vážný konkurent, propadl mlhavému filantropis
mu a dobrácky ke všemu potrásá hlavou; je už také
více jen staven do výkladní skríne. A monsignore Srá
mek je stejne 'Obratný diplomat vne i uvnitr své strany,
a její arcibiskupské krídlo, jeden z nejfantastictejších
živlu v naší politice, nem{'tže ho vážne ohroziti. To byli
lidé, kterí zaLožili Petku a kterí, budme spravedliví, vy
konali v ní leckdy dobrý kus práce, zejména v dobách,
kdy ješte poslanci jejich vlastních stran verili, že par
lament se znamemte hodí pro demagogii a kdy co
chvíli se nad hladinu jednáni vynorila vlasatá a vou
satá hlava posKnce J3rodeckého s nejakým licittacním
návrhem. Ale další vzrllst Petky dá se méne vyložiti
její vlastní silou, jako spíše vnitrní slabostí a netvori
vostí parlamentu. V rámci ústavy, nechají-li si to lidé
libit, je mož,n'O,aby jim nekolik vládlo skoro tyransky.
To je vec odporu, který se klade, a vlastního vnitrního
obsahu. Nemá-Ii dve ste lidí žádných vlastních myšle
nek nebo, i když je m: , zaleze-li, pred peti lidmi do bou
dy, žádná ústava na svete proti tomu nemuže nic delat.

ikdo nezabrání, aby na pr. národne demokratictí po
slanci nebledli pred dr. h ..ramárem. K tomu by byl
treba zmenit jim nervový systém a mozkové bunky
nebo zvoEt jiné. Žádná ústava nemuže zabrániti, aby
tito poslanci necítiE se dnes trpaslíky pred I ramárem,
jako se kdysi jiní cítili pred Rašínem. Totéž platí
i o pomeru mimstru k Petce. Nikdo l1Jedonutí pp. mini.
stry Becku a Nováka, aby se považovali za hrdiny,
kterí mohou vážne odporovati vuli dra. Kramáre.
K tomu by bylo treba, aby byla pro politiky vynalezena
nejaká omlazovatCÍ methoda. Ultra posse nemo tenetur.
Jest pravda, že Petka má více rozhodujícího vhvu než
celá ministerská rada. To proto, že jsme si zvykli ob
sazovat ministerská kresla leckdy pouhými panácky.
Nikdo nebude vážne tvrditi, že všichni, lidé, kterí sedí
na ministerských kreslech, sedí tam pro své osobní kva
lity. Mnozí tam sedí proste proto, že tam musí nekdo
sedeti. V anglickém a francouzském politickém živote je
národním zvykem, že tam mi;nistri mívají více indivi
duality. Videli jsme práve, kterak Macdonald na sjezdu
své strany prohlásil, že nikdy jako ministr nemohl pri
jímati príkazy nejakého konklave své strany, které je
cini,tel ústavne nezodpovedný. Tomu ovšem naši mini
stri, kterí vykonávají príkazy Petky, jež je také ~tav
ne ne'Udpovedná, sotva porozumí. K tomu je treba
starší politické tradice a si,lnejších osobností.

Petka se ovšem nespokojila pouze mocí, která jí tak
lehce spadla do klína, protože parlament sám nemohl
nic udržet. Sama priložila ruku k dílu, aby kolem své
moci, vystavela zed, již je težko prelézti. Petka, žárlivá
na svou moc, hned od svého vzniku se vyznacovala
nechutí k silnÝm osobnostem, které by jí byly mohly
neco ubrati z jejího vlivu. Zahranicnímu ministru dm
Benešovi castokráte bylo dáno pocítit, C'U znamená tato
nechut. Když dlel v cizine na mezinárodních jednáních
evropské duležitosti, pri nichž energicky zastupoval
vždy naši jedine možnou politiku klidu, míru a konso
lidace, psala o nem cást koalicního tisku takov)rm zpu-
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sobem, jakoby se jednalo o potulného akrobata, který
jede do ciziny shánet prízen pro svou osobu a prosit
o potlesk. A sociahstictí zástupci v Petce, jichž poli
tiku Beneš ve svete prosazoval, k tomu shovívave
mlceli, ponevadž clenové Petky se osobne sblížili tak,
že i socialistum v ní se stal dr. Kramár bližším než
Beneš. Clenové Petky se tak sžili a jej'ich solidarita jde
tak daleko, že celá Petka se podvoluje .osobním nála
dám dra. Kramáre. Jen z tohoto duvodu, že se nelíbí
národne demokratickému vudci, byl zcela odstaven na
pr. dr. Engliš, o nemž není sporu, že je nejschopnejším
mužem, jemuž muže b~rti svereno ministerstv,o financí,
a radej'i se vždy dlouho uvažuje a 'shání, který diletant
by na tomto kresle nadelal nejméne škod.

Za systému, jaký se vytvoiíi,l, jsme proti náladám
Petky, která tak casto- staví osobu nad vec, bezmocní.
Petka, chce-li, muže udelati z nekterého zasloužilého
redaktora »Práva lidu« hlavu bankovního úradu, za
chce-lise jí, muže z predsednictví nejvyššího správního
soudu udelati pens'icku pro nejakého senátora; Petka
jmenováním Habrmanna csL. zástupcem ve Vídni po
rušila beztrestne ústavu; ona muže dokonce, bude-li
chtíti, zaríditi na universite stolici literárního stylu a
jmenovati na ni profesorem p. Skýpalu, chefredaktora
»Ceského slova«, aniž bychom mohli proh tomu delat
mnohem více než plakat.

Tato libovule není ovšem príznakem zdravých po
meru. Základ viny je v nevysoké úrovni poslancu a
v nesamostatnosti parlamentu. Nelze-li odtud cekat ná
pravy, nutno organisovat neodvislá' strediskaoposice,
loyální ke státu, ale velice neloyální k zvu1i nekolika
lidí, takové oposice, jaká je normální ve všech jiných
zemích. Jen, nedostatek této oposice umožnil Petce
zmocniti se veškeré moci, jíž neužívá vždy k dobru
veci.

f\arel Capek:

Aby se to nepletlo.
II.

Tedy ješte jednou »Karla Capka chvála katoli
cismu«, a ješte jednou jest mi odpovídati, nikoli za
sebe, nýbrž za jisté ve,ci, na jejichž vyjasnení mi zá
leží. Pan dr. Dolehl se mnou v »Lidových Listech«
nesouhlasí velmi slušne a dokonce mne kri~lÍ cukrátky;
jen jednu poznámku si mohl ušetriti, a sice tu, že svou
první odpoved jsem prý napsal, zaleknut jaksi útokem
(nebo jak to nazval) pana Sk. v Ceském Slove. Jenže
úvodník p. Sk. vyšel tuším 8. dubna a moje odpoved
byla vysázena už 7. dubna. Mám už takový zvyk, že
kdybych chtel odpovídat panu Sk., odpovídal bych mu
prímo; mimo to není treba ríkat, že se »0 m I o u vám
do rad, z nichž bylo po mne hozeno nadávkou pomoc-
níka klerikalismu«. Tomu se ríká insinuace a není
nutno takových prostredku užívat. To mimochodem, ;:j,

nyní k vecem.
»K. C. se priznává, že jeho chvá:la katolicismu p;::.

ne z dllVodu kulturních a osobne-citove-estetických,
nikoli náboženských. Pochválil líbezné oarokové ka
tolictví z duvodu estetické záliby ... « Ale kdež! k tomu
se K. C. nikterak nehodlá priznat; a jeho duvody jsou
podstatne jiné. Z duvodu estetické záliby bych mohl
velebit spíše indické chrámové tanecnice, a po stránce
malebnosti bych dal snad prednost maskám kouzelníku
v Oceanii pred missií S. J. Ani nevelebím katolicismus
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jako náboženství morálne dobré pro mého krejcího;
co se mého krejcího týce, je možno, že je desný ne
verec; ale zdá se mi, že to jaksi nemá vlivu na mo
rální stránku jeho šití. Ani nezkoumám v tomto prí
pade, je-li katolicism »pravdivý nebo lživÝ«. Takovou
otázku bych zkoumal, kdybych se cítil vyvolen a po
volán hlásat nejakou novqu nebo starou náboženskou
víru. V daném prípade, t. j. v clánku »0 církvi bo
jující«, mi šlo o neco ponekud jiného: o chystaný kul
turní boj, o konf1i1-::tklerikalismu a protiklerikalismu.
Ponevadž nestojím mezi temito frontami ani nad nimi,
nýbrž své místo nalézám prirozene na strane proti
klerikální, projevil jsem svuj zájem o vec a zároven
obavu, aby se protiklerikální obrana nezvrhla v planý
boj proti náboženský nebo protikatolický. Nekladl jsem
si otázku, je-li katolicism správný svetový názor,
nýbrž je-li úcelné a dobré jej podvracet, když už jed
nou je vžitou životní formou vetšiny národa nebo jeho
lidové cásti. Mínil jsem, že je lépe nechat náboženství
stranou a vyporádat se s duchem netolerance, církev
nické demagogie a znásilnující politiky, jež zneužívá
jisté duševní závislosti svých verících té ci oné strany
k stranickému zápasu o moc. Pronášeje toto mínení
upadl jsem v silné podezrení u pana Sk., že jsem »po
mocník klerikalismu« a u p. dra Dolehla, že takto
projevuji »kulturne škodlivý rub olerance« a »kulturní
relativism«. Znamená-li relativism nechut k politickému
nátlaku na duše a jistou neduveru k vnitrnímu konfe
sionálnímu boji, dobrá, at tedy jsem relativista nebo
Cerný Petr nebo zaostalec nebo cokoli chcete; ale ne
jsem spokojen s názorovým kontrabandem, který se
mi pod tímto titulem nakládá na hrbet.

»K. C. není vyznavacem žádné životní pravdy, která
je opakem vybírání hrozinek z kultur stvorených do
dneška. On je proti každému pre h á n e n í, at už
se jmenuje komunismem nebo katolicismem, a spo
kojen, že žije na útvaru kulturní hojnosti ... « - Po
kud mohu soudit, jsem naopak vyznavacem velmi
mnoha životních pravd, pocínajíc životní pravdou, že
clovek je tvor hodný zájmu pres své ruzné životní
pravdy. Jsem zajisté proti každému prehánení, zále
ŽÍ-li toto prehánení na príklad v popravování jinak
smýšlejících, jako v prípade komunismu, nebo v poli
tických pastýrských listech, jako v prípade katoli
cismu; jsem proti každému prehánení, deje-li se na
útraty jiných lidí nebo jejich morální svobody. Pokud
se týce vybírání kulturních hrozinek, plete si mne
p. dr. Doležal snad s nekým jiným; požírám vše, co
mi skutecnost prináší, aniž bych si vybíral estetické
nebo jiné hrozinky z kultur do dneška stvorených; pro
mou radost i bolest mi stací zrovna prítomnost se
svým dobrým i zlým, s klerikály, komunisty a jinými.
kterí zajisté nejsou hrozinkami v nejakém sladkém ma
zanci. Procež také nejsem »spokojen, že žiji na útvaru
kulturní hojnosti«; není mi zrovna »dobre v duši
z mnohosti životních forem«, ani nežiji »na kulturní
pohovce, tráve z prebytku radosti ze života«; nejsem
schopen takového rajského zázraku v této ponekud
pochroumané dobe, v níž by se zteží kde našel prebytek
radosti ze života. Ale nejvášniveji protestuji proti
tvrzení, že prý »všichni, kdo se naléhave ptají, jakou
cestou má národ jít, jsou udiveni urputností, s jakou
se proto K. C. na ne osopuje: Nesmí to být úzká a ka
menitá cesta.«

Myslím, že se už po léta na li'di, i na ty, kterí se

•
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mne na nic neptají, urputne osopuji, že jde-li o nejaký
vzestup, nemají jít širokou a ušlapanou .cestou stáda,
nýbrž svou vlastní úzkou stezkou, kterou si sami kus
po kuse proklestí a promyslí v »mnohosti životních
forem.« Urputne se na ne sápu, že je sice pohodlnejší
vézt se na vehiklu hromadného programu, ale jaksi
bohumilejší je jít po svých vlastních a kóukat vlast
níma ocima. Utrhuji se na kdekoho, že žádná sebe
vetší prijatá pravda nenahradí drobty zkušeností, ze
kterých se skládá skutecný morální svet pro skutec
ného morálního cloveka. S penou zurivosti na rtech
prohlašuji, že cesta osobního poznání a osobní odpo
vednosti je sice namáhavá, ale stojí za to; a že i clo
vek stojí za to, aby jí prošel. At jsem cokoli na svete
chválil, at jsem velebil odpocinek nebo umení nebo
kolotoce, nikdy jsem nechválil pohodlnost ani snadnost
ani vychozenost; prátelé, stala se na mne veliká krivda;
upreli mne nos mezi ocima. Nehoním prý lidí holí po
pouštích do zemí zaslíbených; ne, ale kdybych mohl,
hnal bych je s holí v ruce do zeme skutecné a lidské.
jež se muže stát pouští. Jde-li jen o tu htJ1 ...

*

Opakuji: nejde tu o mne, ale o jisté veci, na nichž
záleží. Jsou jisté známky, že se v lidech probouzí
schopnost videt veci tak, jak jsou a k cemu se hodí;
podívat se na ne no,vým pohledem a nespokojit se žád
ným ustáleným obecnÝm rcením; užívat rozumu i srdce
s náruživou chutí jako dobrých nástroju k rešení sku
tecných a odpovedných úkoW. Je to chut ke kultur
nímu i sociálnímu aktivismu; je to odborný zájem na
plné skutecnosti; j.e to vznik all round cloveka. Prá
telé, jste-li tací, jsem tu, abych vám byl k necemu uži
tecný, i kdyby jen k tomu, abych vám pomohl nésti
vaše náradí. Verím, že jest vám objevovati skutec
nost; mám za to, že na vaší strane je maximum zájmu
a úcasti a pozornosti ke všem vecem sveta. Jste to vy,
na které ideologové z prava i z leva pokrikují, že jste
indifferentní a zaostalí, utažení, polovicatí 2. nevím
jací mrzcí; kostelníci všech model, nevolnki hesel, lidé
Jiter se nadouvají sv)'m la<Cinýmpresvedcením a trou
fají si vás zakrikovat; žijeme uprostred težko snesitel
ného founovství zás:ld. Dobrá, 'tady bude nutnO' uci
niti jasno, aby se to nepletlo. Ab"y se aspon nepletlo
mezi slovy a lidmi.

Národní hospodár

Karel Engliš:

O definici sociálni politiky.
Profesor vysoké obchodní školy v Praze dr. Josef

Ma c e k vydal práve první díl svých: »2 á k 1a d LI

s o c i á ln í p o I i t i k y«. Bude to objemné dílo. Kdyby
ani nebyl,a na prospektu bývala vytisknuta zajímavá
podobizna autorova, seznal by každý z knihy samé, že
dr. Macek je mladý, rázný, snaživý i, bystrý muž.
Bude náležeti k onem spisovatelum, které je velmi ne
snadno kritisovati, ponevadž svým vrelým a poutaV)Tm
zpusobem lícení získají tak ctenáre, že težce postrehne
chybu. Vzpomínám si, že jsem si musil kdysi z krásné
knihy Georgovy: »Progress and poverty<, udelati vý
pisem suchý postup jeho myšlenek, oprošten)' umelec
kého a vrelého lícení, abych prišel na kloub jeho 10-
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gi.ck)Tmchybám. U dra. Macka druZí se k temto všem
dobdm vlastnostem vysoký stupen sebevedomí, které
dává jeho spisu rázovitost a osobitost, al'e urcuje též
jeho pomer k jiným spisovatelum, predchudcum. Jak
se tento pomer utvárí, ukážeme trochu na definici 50

6ální politiky a na konec s~ vrátíme k docenení spiso
vatelských rysu dra. Macka.

Psal jsem iO definici sociální politiky ve své knížce
»Sociální politika«, ve svých »2ákladech hospodár-
kého myšlení« a ve svém »Národním hospodárstvÍ«.

Jsem velice vdecen kol. Mackovi, že si laskave po
všimnul mé »Sociální politiky« a z ní cituje definici
sociální politiky:

"Sociální politika jest praktické snažení, aby spolecensk}
celek byl vypesten a pretvoren co nejideálneji.« »Hybným
pérem sociální politiky není milosrdenství, nýbrž spravedli
vost a spolecenská úcelnost.«

O této mé definici praví dr. Macek:
"Dosadme si do první vety konkrétní ideál nejakého de

spotického panovníka nebo fCl1dální šlechty anebo majetkové
oligarchie západoevropských státu a dostanemc výsledek, ke
kterému autor definice se nebude hlásit, nebOl odporuje
duchu jeho knížky o sociální politice. (Že tuto definici ne

zachrání ani dodatek o »spravedlnosti« je zrejmo tomu,
kdo ví, jak si spravedlnost a úcelnost spolecenskou pred
stavovali "Iiber:'tlní« stoúpenci smeru. manchesterského anebo
"konservativní« obháj ci "nabytých práv<<.)

Chybou mé (i jiných) definicí podle prof. Macka
jest, že se snaží

"definovati sociální politiku tak, aby definice její pripou
štela ruznost mínení o jednotlivých opatreních sociálne po
litických.« "Tato - jin:lk správná - snaha vedla po na
šem soudu ony spisovatele k definicím príliš širokým,«

k nimž pak predevším pocítá dr. Macek definici, mou.
Avšak, co vytknul mé definici, není, že je príliš široká,
nýbrž, že dopouští rLlZnost mínení o obsahu sociálni
politiky, kteroužto snahu o sobe práve prohlašuje za
jinak správnou. 'Boto malé nedopatrení se ihned vy
svetlí, uvedomíme-li si, že má definice sociální poEtiky
jest formál'ní, není obsahová, ponevadž ni,c nevypovídá
o obsahu spolecenského ideálu nebo o spravedlnosti.
Proto jest možno do ní substituovati obsahove jak so
ciální politiku despotického panovníka ci feudální
šlechty a sociální pol'itiku majetkové oligarchie, tak so
ciální pol'itiku Mackovu ci mou. To není otázka roz
sahu definice, nýbrž formální její povahy. K takové
mu formálnímu pojet~ slociální politiky mne vedlo pre
svedcení, že objekhvní obsahové pojetí jest nemožné,
že konkrétní obsah sociální politiky je vždy relativní,
jest podmínen právními rády a' vším, co za temito
stojí, a že sociální pr,oblémy a ideály starého Ríma byly
jiné nežli naše.

Mužeme proto s tím vetším napi.etím ocekávati, že
dr. Macek, vyporádav se takto s mOll definicí sociální
politiky, uvaroval se mé chyby spocívající tedy ve for
málnosti její a tudíž mnohoznacnosti definice sociální
pol'itiky. To jest, jak jest predem jasno, možné jen tak,
že se definuje, nikoli form{tlne, n)'brž obsahove a proto
pak jednoznacne.

Dr. Macek tedy definuj.e opetovne sociální politiku
takto:

"Sociální politika je snaha po zmenách spolecenského zrí
zení prostredky spolecenskými tak, aby clenské zájmy lidí
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ve spolecnosti byly uspokojovány zpusobem trvale pro
spešným c,elku.«

•

Nová Evropa
V. Crha:

Existuje již mezinárodní mravnost?
Paul Valéry ve svých skvelých dopisech pro londýnské »Athae

neum« pakusil se nacrtnouti obrysy evrapského ducha jako ob
h2jobu proti tem, kterí hlásají zánik západní kultury a vstup
Orientu do dejin. Valéry uzavírá své myšlení tvrzením, že Evro
pana nevyznacuje ani rasa, ani jazyk, ani zvyky, ale touhy
a rozpetí vule. Všude, kde se objeví ho m o eur o pe u s, jest
mažno ho paznati podle maxima potreb, maxima práce, kapi
tálu, ctižádosti, maxima maci, vztahu, výmen atd. Tato vášei't

po ahromnosti jest jiste znakem evropsko-kresfanské civilisace
a nikde se neprojevila lépe než v ríši rozumu a srce. Projdete
myšlenkovou epopej í Evropy od prvních razbresku svetla až
po nedávné teorie, dojem, který zustane ve vás, bude nejlepším
svedectvím. Nadlidské gesta, marná nadeje na sjednocení cerné
zeme s nebeským azurem, zoufalé pakusy o lásku, která by
sjednotila všechna srdce, víra v nemožnosti jsau duševním
chlebem evrapských tvoru. Nikdo, kdo se smeje našim podiv
nostem, nikdy nepochopí tragickou krásu techtO' evrapských
snu, nebylo-li mu souzeno naroditi se v »prívesku Asie« a
s materským mlékem ssáti všechny evropské pošetilosti ducha.
Cínský Sunjatsen vyjádril se, tuším, minulého roku na své

ceste po Japonsku, že Evropu nutno zniCit, prataže miluje
války a užívá zbraní, aby jimi zabíjela. Avšak zesnulý Sun
j"tsen nikdy nemel potuchy, jak dramatickou roli hraje vá
lecnictví na evropské pevnine. Nikdy nemahl si predstavit, že
od dab, kdy Evrapa je uvedomelou jednotkou a duševní hvez
dou mezi svetadíly, kríží se v jejím nitru dve náboženství,
jež nemohou býti ani úsilím nekalika set let sjednacena v je

diné. Láska a mec, život a vražda jeho, to! dualismus prí
znacný jen naší civilisaci. Zdá se smešným a prece jest to
verohadné. že cím vÍCe se v Evrope bajovalo, tím více se snila
a míru a jednote všech náradiL Nedovedeme se my, deti se
stárlé Evropy, již ani zamysliti nad svým komickým postojem,
když smlouváme vecný mír a bajíme se, že za týden, snad do
konce zítra kdesi na jihu, neb severu, neb západe, anebo vý
chode vznikne nová katastrofa? A práve protO', že víme, že ka

tastrofa nás ceká, práve proto ze snahy, neadpírati zlu, cekáme
na potopu. Nemužeme ani jinak, jsme bezmocni, my lidé novo
dobé techniky a rozvinutého intelektu, proti destrukci a záhube.
Celý svet vedel, že r. 1914 Evrapu ceká velká pohroma, my
jsme to vedeli i cítili, skutecnost se naplnila. :Reknete, že je
mála víry v mír, že nenašlo se dasud vhodného prostredku,
aby jím mohl být zabezpecen mír. Snad máte pravdu, nebof

EvrOpa nedovede si j ii jinak predstaviti vstup do království

posti k trvalému prospechu celku i· že se prof. Macek
nijak neuvaroval toho, co mne vytýká; že jehO' smer
nice (prospech celku) jest myšlenkovým derivatem mé
smernice (spolecenského ideálu). Ale toto vše není žád
nou výtkou, ponevadž to není ji'nak možné, ale co mu
vytýkám jest, že si toho všeho neuvedomil, ani když
odsuzoval mou definici, ani když konstruovali svou.

A tu doporucuji kol. Maoekavi pro druhý díl jeho
velké práce, nikoli snad, aby byl shovívavý ke sv~rm
predchudcum - mel bych k tomu velmi málo práva
a pak každá theori·e je k tomu, aby byla stupnem, na
který se musí šlápnouti, aby se dospelo ke stupni vyšší
mu - ale radím mu, aby tento stupen velmi dobre
napred ohledal, nežli stoupne na druhý. ebot jen tak
bude bezpecne státi,.

Postavíme-li obe definice proh sobe, shledáme, že
\" predmetu proti mému pestení a pretvorení spolecen
~kého celku stojí zde uspokojování clenských zájmu a
ve s m e r n j, c i stojí proti mému ideálu spolecenskému
trval~' prospech celku. V definici Mackove jest
mimo to urcena 111e t hod a: zmena spolecenského zrí
zení spolecenskými prostredky. Nezahájím diskuse
(' tom, je-li lépe ríci, že predmetem sociální politiky
jest uspokojování clen~kých zájmL1 ci pestení a pretvo
rení spolecenského telesa, ponevadž to nebylo ani
v~tkou se strany dra Macka. Je též vedlejší otázka
methody, ac nevím. zda jenom snaha po zmene spole
cenského zrízení náleží do sociální politiky a zda sem
nepatrí na pr. též boj údborové organisace O' výši mzdy
beze zmeny spolecenského zrízení, a zda není doplnek,
že jen snaha po zmene spolecenského zrízení »pro
stredky spolecensk~-mi« pleonasmem irritujícím. Ale
jak receno, to vše není predmetem sporu. Spor je
o s m e r nic i, o vedcucí hl~disko pro pestení a pre
t\'orení spolecenského telesa ci pro uspokojování clen
sk~'chzájmu. Mou smernicí jest spoJ:ecenský ideál, tIa
ckovou smernicí jest prospech celku. Formálnost a tudíž
mnohoznacnost mé smernice byla predmetem výtky se
strany prof. Macka, jaké jest tedy povahy jeho smer
nice?

\'yloži·l jsem ve s\,~'ch »Základech hospodárského
myšlení«, i ve svém »N árodním h06podárstvÍ«, myslím
dosti presvedcive, že prospech ci užitek a užitecn~r ci
prospešný vyjadruje vztah mezi predmetem nebo de
jem na strane jedné a mezi necím, co jest chteno, po
stulátem, úcelem na strane druhé. Bez postulátu a
úcelunení nic užitecn~rm ani škodlivým, není ani pro
spechu ani škody. Tužka jest proto užitecnou, pone
vadž jest chteno psaní jakO' úcel její. Tak jest úcel roz
hodným pro posuzování užitku a šhldy a pro jich hod
nocení. Ríci tedy, že jest neco prospešným, jest docela
totéž jako ríci, že hoví urcitému úcelu, jest to jen. po
hled s druhé stnny. Ba primární postreh jest - logi
cky'"Zato - že zjev hoví úcelu, z cehož teprve plyne.
že jest užj,tecn~·m.To platí o každém užitku, který není
nicím jin~'mnežli f.ormálním pojmem teleologie, vyja
drujícím vztah mezi prostredkem a úcelem. Docela
totéž platí o prospechu spolecenském. Není spolecen
ského prospechu ani spolecenské škody, není-li pred-
stavy spolecenského úcelu, postulátu, spolecenského
ideúlu.Teprve s hlediska jeho se jeví urcité zjevy spo
lecensky prospešn~'mi ci škodlivými a teprve s tohoto
hledíska dají se hodnotiti. Tak jako není cinu práv
ního bez \1Iormy, není zjevu užitecného bez postulátu.
Ríci tedy. že neco jest celku, to jest spolecensky pro- .
spešné, predpokládá predstavu spolecenskéhO' ideálu,
jest myšlenkov~rmderivatem této predstavy. Jest krátce
jedno a totéž, reknu-li, že smernicí s'ociální politiky
jest polecenský ideál, ci reknu-li, že to jest prospech
celku. Jedno i druhé jest formálním pojmem a tudíž
mnohoznacným, do nehož lze substituovati ruzný ide
álov)' obsah a z neho odvozovati ruzný sociální pro
pech.

Z toho tedy pl'yne, že Mackova definice jest stej.nt
formální jako definice moje, že lze dO'ní proto substi
tuovati práve tak predstavu despotického panovníka,
jako feudální šlechty ci majetkové oligaFchie '0 tom,
jak se mají uspokojovati clenské zájmy lidí ve spolec~
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lásky než jako dvere, jež ostríhají vojáci a cetníci. Našlo se
pro to certovské slovo: ozbrojený mír! Proto nebylo možno
se udivovati nad úsudky vynikajících lidí, že váha Svazu Ná
rodu muže býti zabezpecena toliko výkonnou mocí mezinárod
ního významu. Marne byste konecne apelovali na zkušenost
dejin.

Co tedy zbývá, tážete se asi nepokojne? Resignace anebo
radikální útok na staré náradí? Chcete se spojiti s východem.
rozborit Evropu a stavct neco nového, lepšího? Jiste tajne
myslíte na Nemce a chystáte na mne argument: následujme
jejich metody! Pišme folianty o zániku a krachu Evropy a pri
tom dobývejme výhodných posic, jak se dá! Avšak zapomínáte,
že nemáme této strízlivosti a vypocítavosti. Rostli jsme od po
cátku svého rozumového života v evropském duchu, a proto
máme pred sebou jedinou evropskou cestu: snahu po zlepšení
pomeru a nadeji v úspech a vyšší hodnoty cloveka. Jsme a Zll
staneme pri tomto smeru. Riskujeme tím mnoho, ale risiko je
pcdmínkou života. Chceme se zoufale držeti myšlenky sjedno
cení lidstva pro zamezení války, nejhoršího našeho škudce, a
hledáme cesty, jak nejsnáze uskutecnit tento ideál. Rozdmychali
jsme nadeji na okamžité spojení všech národu sveta, byt by
se z nich asi deset vzájemne jen približne dobre znalo a sobe
rozumelo i vyhovovalo. Práve proto, že jsme prí I i š chteli,
málo se uskutecnilo Snad nám nebude ke škode toto naucení
a donutí nás opatrneji upravovat cesty míru. Jestliže si od
neceho nyní nejvíce slibujeme, jest to presvedcení, že nad
chází úsvit mezinárodní mravnosti.

Co možno nazvati mezinárodní ethikou a jaké jsou její
úkoly za daných pomeru?

Správne vyslovil se L. P. J acks v clánku »An lnternational
Ethic« v prosincovém císle For e i g n A ff a i r s: »Altruis
mus, jehož neuznává zákonodárství zeme, musí býti základem
mezinárodní ethiky«. Cíle této ethiky jsou jiné než pravidla
obycejného chování mezi jednotlivci. Její místo jest uprostred
mezi svrchovaným nadstátním zákonodárstvím a mezi ethikou
prostého života. Musí doplnovati clánky mezinárodního práva,
až toto bude definitivne povýšeno nad všemi zememi. Musí
pocítat, jako každá ethika, s životními zájmy a: podporovat
všechno, co zvyšuje životní podmínky lidstva. Její funkce musí
býti zejména tvudcí, jak pokusil se' široce zdllvodnit Petr de
Lanux v minulého roku vydané knize »Úsvit mezinárodní
ethiky«. V tom jest též poslání této ethiky, nebot má zamezit
zhouby války. Musí pocítati se sociálne-politickými problémy
celého sveta. Jej í duch musí býti význacne demokratický, nebot
ve spolecné a všeobecné kontrole vlád lidem každého státu jest
nej jistejší možnost míru; musí býti proti šovinismu, protože
musí odstranovat prehrady. Musí prevládati i nad hospodár
skými problémy, což specielne v Evrope jest otázkou budouc
nosti. nemá-li nastati krach tak casto prorokovaný Angellem,
Nittim anebo Caillauxem.

Nežádá se jiste od ní málo. Uvažte, že krestanství venovalo
se neméne vznešené myšlence jednoty lidstva, dalo válku na
index a prcce nedocílilo výsledku. Po této zkušenosti bude treba
mezinárodní ethiku formulovati daleko strízliveji. A nezáleží
nikdy tak na litere jako spíše na duchu a na tom, j'aký ráz
vtiskuje nové ucení spolecnosti. L. P. J acksovi se zdá, že mezi..
národní ethika neexistuje. Nedovede si predstavit její vudcí
principy v tak jasné forme jako bylo Desatero prikázánÍ.
Právem poukazuje, že by nebyla nic platna konference expertu
a mudrcu sveta o požadavcích mezinárodní mravnosti. Avšak
nemá pravdu J acks, dí-li, že by nebylo v našem ovzduší dosti již
mezinárodní ethiky. Naopak, dnešní mezinárodní styk je znacnc
ethický jak po stránce jednání, tak i po stránce myšlení a cítení.
Otázka by spíše byla, zda tato mezinárodní ethika není du·
o,ledek každé války a zda nezaniká, anebo alespon, zda nebylo

jí nikdy tolik využito jak v naší dobe. A jí ocitáme se u nej
choulostivejšího bodu, z nehož vlastne dlužno vyvozovati sla
bosti mezinárodní ethiky. Byt byly její ideje sebe vznešenejší a
nejširšího obzoru, pokud zustanou majetkem jednoho národa
anebo jen eástí tohoto národa, hroutí se všechny konstrukce
»vedy míru«. Živel naprosté desorganisace prolíná dejiny Evro
py. Na nem zlomila si vaz církev katolická a na nem muže si
zpusobit harakiri mezinárodní ethika.

Je zapotrebí velikého ideálu, který by oslnil všechny duše a
vznítil je k pravde i jednote. :rechto krídel, umožnujících vzlet
myšlenek, nelze znicit. Avšak neméne je treba prosté kázne,
vedomí nezbytné, absolutní povinnosti a podrízenosti zákonum
nad zákony všech státu. Budete-li stavet mezinárodní mravnost
na fantasiích universální lásky, dopadne to jiste jako až dosud
v dejinách. Jak dlouho se již v Evrope eeká na »nové« nábo
ženství, na príchod neznámého a nevysvetlitelného, aby jím
rozžehnuta byla svetla kulturního rozmachu a dán smysl boo
jum, jichž si vyžaduje souboj stárí s mládím? Nad Evropou
v r. 1914 sedel na vÝsostech Mlh míru vedle boha války a prece
se šlo za bohem války. Nad svetem dnes, stejne jako jindy,
byla volba mezi morálkou Wilsonovoll anebo Bismarckovou.
Dilemma, na než bude odpovedeno v nekolika letech. Chamber
l,lÍn nedávno prohlásil v Birminghamll, že v Evrope je velký
strach z války. »Neupravíme-li však soucasné vyhlídky a ne
rozprášíme-li tento strach, nezpusobíme-li, že zavládne duvera a
bezpecnost na mezinárodním poli, Evropa pujde vstríc pomalé,
ale jisté nové katastrofe.« Zdaž není dosti jasno, že evropsk)'
cert nespí a že snad si již zakupuje duše? Co pomuže víra
v humanitu a v kulturu, když za deset let historie se bude opa
kovat? Anglicané ríkají, že parlament muže vše, krome zmeny
muže v ženu. Zabezpecit však mír v Evrope také nemuže~

A tak mezinárodní ethice by zbývalo jedine rozrešit problém
dokonalé kázne, aby neutrpela porážku a neživorila. Pravil jsem,
že vedle velkých ideálu nutno ocenit význam nezbytnosti a
autority. :Rekl bych dogmatismu, protože tento terminus tech
nikus je ušit na evropsko-krestanskou kulturu. Nutno ríci, že
kdyby vetšina lidí na svete byla schopna takové discipliny, aby
v prípade války rekla »veto«, paK každá válka stala by se
nemožností. Jako v rádne u~porádaném státe není možna ob
canská válka, tak v ideálne zorganisovaném lidstvu každá revo
luce by se sama zavraždila. Tato kázen humanity je pod
statou mezinárodní ethiky. Nikoliv láska k celému vesmíru,
od opic až k obloze, nýbrž uvedomelé podrízení se zákonum
lidství je mramorovým kamenem nad hrob války. Dnes se
nemuže Evropa s p o I e h n o u t i, vypukne-li v nekterém jejím
cípu válk<)..že okamžite· bude zastavena. Naopak, v Evrope je
tajná legenda, že jedno vypovezení války uvede v pracku všech
ny státy. Ejhle. Evropa má tolik víry ve své ideály!

Chce-li se zachránit Evropa pred zánikem, aby se nestala tím,
cím je, t. j. príveskem Asie, pak musí se sjednotit dve proti
chudné ideje její civi1isace. Naucte se od války organisaci a
použijte pro dílo míru. Zmobilisujte mír. Zavedte mírovou
brannou povinnost, pohotovost prostredku donucovacích, doko
nalý výcvik v mezinárodní ethice. Jako válka vyžaduj e vrcholné
discipliny, tak i mír musí disponovati takovou organisací. Mí
rová disciplina stane se rubem válecné. Pak hude vždy dosti sil
zabránit zlu, protože mravnost jest rád a dodržování rádu jest
nutno v míru jako ve válce; mezinárodní ethika je mezi
n;Írodní rád humanity a rád lidskosti musí býti vyšší než
nerozumný egoismus. Pak at mluví kdokoliv o válce, nebude
ž:ídných obava strašáku, protože každý obyvatel Evropy bude
moci ríci : dne s sem u že m e n a se b e s p o I e h n o u t il

Bude-Ii mezinárodní ethika existovati v úplné své forme,
muže tak býti jen disciplinou a výchovou. Jako dnes, když po
tkáme na ulici neprítele, nevrhneme se na neho a nevyrazíme
mu ani ocí ani zubu, tak výchovou docílíme ovzduší v mezi-
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»Prítomnost« uverejnila v císle 14. dve stati o pro
cesu HlasivoCOve, jednu od právníka a politika, jenž
více desítiletí pusobil jako obhájce ve vecech trestních,
druhou od spisovatele Karla Capka. Kdežto výrok s.oud-

francouzského (cL 337. násL) a nemeckého (§ 293.
násL), zavinená nedostatecným rozlišováním okolností
vylucujících vinu a trestnost (na pr. imunita).

Z toho, co receno, plyne, že otázka po prícetnosti je
stejne duležitá, tudíž práve tak »hlavní vecí« jako otáz
ka po pachatelství, neboli vine, nebot obe jsou neroz
lucne spojeny.

S hlediska § 332. tr. r. nelze dle mého presvedcení
. soudnímu dvoru v daném prípade nic vytýkati.

V právu není však ani p. Capek, když zle vycinuje
porotcum, že se nerídili posudkem znalcu-psychiatru.
Pan, Dr. Stránský velmi prípadne 'poukazuje na to, jak
znalci na obrátku svuj úsudek zmenili. Znajíce sve
decké protokoly, pozorovali obžalovaného po nekoJ'ik
nedel a prohlásili jej prí cetným. Pri lícení však po vý
slechu »ruzných více méne verohodných Edí« shledali
jej pojednou neprícetným. Kdy meli pravdu ~ kdy se
mýlili? Porotci jsou prece pravidelne treba ne uc-enci
všemi vysokými škol'ami prošlými, ale prece lidmi, nor
málních mozku a prumerné soudnosti. Videli pred se
bou obžal'ovaného po nekolik dní, pozorovali, jak otázky
pochopoval, na ne odpovídal a se bráni,l - kdo jim
muže prokázati, že ho neposuzovali pri lícení správneji
nežli znalci, kterí tvrdili, že se v prvém posudku zmý
lili? Aby p. Capek jednou l!1el'itoval, že se zastával ne- .
omylnosti znalecké! Až zapujcí mezi ctyrma ocima ne
kterému lehkomyslnému malíri, literátovi nebo herci
(jsou prý takoví) nekolik tisícovek a ten mu je upre a
bude proti Jeho svedectví namítati, že je l!1eprícetný,
neprál bych mu, aby soudce dukaz pripustil. Nejak)'
strýc, který více pil, a nejaká teta, která po težkém po
rodu mluvila s ,cesty, se už najde, aby dedicrré zatížetJÍ
mohlo býti pokládána za prokázané. Název R. U. R.
(jak bláznivý!), predmet této hry, sklon k fantasticnosti
(M a k rop u los, Hm y z, A b s o I u t 1!1' o) budou
rovnež pekným dokladem. Je-li pak pan Karel Capek
tím Capkem, který byl v Anglii (pletu si ty naše Cap
ky) a priznal se v Lid. N 'OV i n á c h, že se jakž'iv
nenaucí vyslovovat jméno toho mesta, které konduktér
vyslovil jako »haf haÍ haf«, bude to rovnež duležitým
poznatkem (imbecihty!). Ke strýci a tete pridruží se
i jeho bratr, který s nim psal taková psychiatrum po
divná dramata. Konecne znalci uváží, že už pouhá my
šlenka, zaptljcit lehkovážnému kumštýri nekolik tisíco
vek, svedcí o nenormálnosti· - a p. Karel Capek se po
diví, jaký pekný, nepochybný, prímo typický blázen
z neho bude. Psy,chiatrie není exaktní vedou a odpo
rující si posudky nejsou žádnou vzácností. (Luisa Ko
burgová!)

Zproštovat bez presu,ých a spolehlivých posudktl
zhýralce, opilce atd., znamená priviJegovat je a vydávat
spolecnost bez obrany na pospas individuím nejnebez
pecnejším.

ShrnuJi svuj úsudek takto:
Výroku porotcu nelze vytýkati zjeroou nesprávnost.

(V Anglii by jím nikdo nehnul a Hlasivec by jednoho
dne visel.) Soudní dvur však meI dostatecne duvodu,
aby úcinnost výroku zastavil a dal spor ješte jedl!1ou
rozsouditi. Neštestí se tím nestalo.
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K procesu Hlasivcovu.
Dr. V. Boucek:

národním styku, že normy ethiky prejdou v lkrev a dech
evropských tvoru. Jen ak plne se uskutecní oba ethické ideály:
pravda a spravedlnost. Jako lež jest pocátkem krisÍ a tajných
diplomaci( tak nespravedlnost jest séme válek a nenávistí.
Pravdy a spravedlnosti, obou nejkrásnejších ideálu evropské
kultury, nelze naplniti jinak, než dobrovolnou sebeobetí, címž
rozumíme vzdáti se cásti osobní svobody v zájmu veškerého
lidstva.

Život a instituce

1.
Precetl' jsem pozorne clánky p. Dr. Ad. Stránského

i p. Karla Capka v minulém císle uverejnené. Soudím,
že se oba mýlí.

P. Dr. Stránský vytýká soudnímu dvoru, že nebyl
oprávnen zastaviti úcinnost porotního výroku, a odu
vodnuje svou výtku takto: Dle § 332. tr. r. soudní dvur
smí tak uciniti jen tenkráte, když porotoi s,e »v hlavní
veci« zmýlili. Za hlavní vec pak pokládá toliko otázku
viny obsaženou v t. zv. hlavní otáz,ce, ~dežto otázku po
prícetnosti (dodatecnou) má za podradnou. Neprávem!
Dal se svésti nelogicností našeho tresvního rádu. Dle
§ 318. tr. r. má hlavní otázka smerovati k tomu, je-li
obžalovaný v i ne n, že se dopustil skutku, jenž j'e zá
kladem obžaloby. Skutkové 'Okolnosti v y I u c ují c í
trestnost, jsou dle § 319. predmetem otázky dodatecné.
To je ovšem monstrósní. Býti. v i.n e n, znamená, že
jsem ze svého konání o d p o ved e n, blázen však v i
ne n býti nemuže, pf'otože jeho neprícetnost vinu a tu
díž i odpovednost vylucuje. Glaser '(puvodce 'našeho
trestního rádu) nevyhnul se této nel'ogicnosti tím, že
formuloval § 318. tak, jako by šlo jen o kausální nexus
mezi cinností 'Obžalova'ného a jejím výsledkem. Jakmile
se ptám po vine (a to § 3I8. prikazuje), ptám s,e i po
odpovednosti. Predseda lícení, který poucuje porotce,
že mají odpovedeti kladne na otázku hlavní (Jest obža
lovaný vinen, že ... ?), nabyli-li, presvedcení, že obža
lovaný trestný cin spáchal, a že mají odpovedeti rov
než kladne na otázku neprícetnosti, jsou-li presvedceni,
ženeprícetný byl, navádí vlastne pomtce - treba podle
príkazu zákona - k odpovedem navzájem si odpo
rujícím, nebot kladnou odpovedí na otázku první j.e ve
skutecnosti otázka prícetnosti už odpovedena a to ve
smyslu obžalovanému nepríznivém. Proto mnozí pred
sedové poucují porotce - a to právem - že mohou,
pokládají-li obžalovaného za neprícetného, proste na
první otázku odpovedeti záporne, címž druhá otázka
stává se bezpredmetnou.

Aby se vytýkané nesrovnalosti bylo vyvarováno, mu
sila by hlavní otázka ve všech prípadech, kde se tvrdí
okolností trestnost (správne vinu) vylucující, zníti jen
na pouhé pachatelství, tedy (strucne forhlUl'ová'tlo)
takto: Zavraždil obžalovaný? Dodatkové otázky musily
by pak býti dve: Byl obžalovaný neprícetný? Druhá
otázka (pro prípad záporné odpovedi na predešl,ou):
Je obžalovaný vinen, že zavraždil? (Porotci mohou po
príti tuto otázku, prot,ože na pr. mají za prokázán'O ne
odolatelné donucení, na než otázky nedostal'i.)

Bližší výklad o tom patrí do odborného listu; zde ne
mohu tím ctenáre obtežovati. Nelogicnosti l!1ašeho
trest. rádu l!1eomlouvástejná nelogicnost trestních rádu
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ního senátu, kterým zastaven (suspendován) byl od
suzující vÝtok pražských porotcu dle § 332. trestního
rádu pro omyl a vec odkázána byla nové porote, spi
sovatele uspokojil, projevuje Dr. Adolf Strá'nský, je
hož neobyóejne vynil ající C'innost fo rens ní a rídkou
zdatnO'st recnickou jako mladší kolega chovám v nej
lepší pameti, !Dáz·or, že mylným nebyl »vzorný« vÝrok
porotcu, n),brž že práve mylným byl suspensní výrok
s'Oudu. Vysvetluje, že soudní senát porotní smí v'erdikt
porotetl dle § 332. tr. r. zastaviti (suspendovati) jen
tehdy, když omyl powtCLl sbehl' s,e pri zodpovezení
hlavní O'tázky, nikoliv však týká-li se veci' »vedlejší«,
za jakou považuje okolnost, uvedenou v otázce dodat
kové, t),kajíd se na pr. beztrestnosti z nekterého du
vodu § 2. trestního zákona. Klade na roven výraz
»vec hlavní« v § 332. tr. rádu uvedený s tím, o cem se
mluví jen v otázce hlavní a dospívá k náhledu, že sus
pensní v)'mk vyvolal zmatek v právním vedomí naší
verejnosti a že by se tedy melo pusobiti k tomu, aby
nastala ješte dokonalejší vedeck<'rerudic,e soudcovstva a
vetší jeho odpovednost.

Tento názor úsvedceného praktika právnického za
správný považovati nelze. Dle posud platnéhO' trestního
rádu plati pravidlo, že výrok ponoty, která nemá
vad vytcen)'ch v § 331. tr. rádu, musí býti prijat za zá
klad rozsudku. P.okud jde o výrok, jímž obžalO'vaný
byl za nevi'll'lla prohlášen, jest tot'O pravidlO' bezvýj'i
mecné. Nesrovnává-li se však s presvedcením soudu,
že bylo porotci prisvedceno k v i n' e obžal'Ovanéha, má
soud právo zastaviti výrok poroty. Kdežt'O pr,Í' oprav
ném rízení (odvolacím 'nebo zrušovacím) jedná se o
soudní a porotní v)Toky formálne neb vecne vadné,
tedy urcitým právním ·normám odporující, podléhá zde
suspe'l1si výr'Ok »z hlediska práva procesního« bezvad
ný, lec výrok, »který padle presvedcení soudu 'Odpo
ruje spravedlnosti«. Musí to býti výrok, kter)'m na
lezen byl obžalovaný vi'lmým a výrok zakládati se musí
na 'Omylu »ve veci hlavní«.

Cituji našeho v)'lnikajícího znalce trestního práva,
nedávno zesnuléhO' universitního pr'Of. Dr. Fr. Storcha:

»Že k »veci hlavní« náleží rozhodnutí o vine obžalova
vaného a s o u v i s I ý c h stí m o k O I n o s tec h, jim i ž
t r e s t n O s t s k u t k u s e v y I u c u j e, j e s tne p 0

c h y b no; tolikéž, že k rozhodnutí o vine záleží nejen
rozhodnutí o stránce objektivní, nýbrž i subjektivní, t. j.
o úmyslnosti nebo kulposnosti, takže v tom jest zahrnut celý
skutkový podklad cinu trestného.

Avšak i okolnosti pritežující a polehcující sluší sem po
cítati, pokud okolnosti tyto jsou zpusobilé k tomu, aby
o nich porotcum dána byla otázka dodatecná podle § 322.
tr. rádu (byt i snad místo toho byly pojaty hned v otázku
hlavní).

Nezáleží pak na tom, jakého zpusobu jest omyl, jímž
porotci byli svedeni, že odpovedeli ve veci hlavní v nepro
spe~h obžalovaného, Muže to býti omyl právní nebo
skutkový.«

Rozhodnutím nejvyššího zrušovadho soudu rakou
ského z 12. února 1876 c. 1.4302 (sbírka cís. 103.) bylo
vysloveno, že lze užíti ustanovení § 332. tr. rádu, když
jest soudní dvur j-ednomyslne náhledu, že se porotci ve

_ svém výroku zmýlili k neprospe'chu 'Obvineného pri po
s'Ouzení 'Otázky zlého úmyslu, jehož jest treba ke skut
kové podstate zažal·ovaného zl'Ocinu. Dle § 2. trest. zá
kona vyloucen' jest l11,apríklad zlý úmysl, když skutek
pri strídavém pominutí smyslu byl vyk'Onán v case, pa-

kud pominutí trval'O. Otázka porotcum daná o této
trestnost vylucující. okolnosti, trebas byla oznacena jako
»dodatková« není »vedlejší«, n)'brž tvorí dohromady
s otázkou »hlavní« zcla viník spáchal »skutek«, vlastne
jeden celek jako podklad pro t r e s t n o s t, pri c í
t a t ~ IJno s t trestního cinu rozh'Odn);; týká se tedy
»hlavní veci«, v níž se nemají porotcové mýliti. Sus
pense vÝroku porotetl v prípade Hlasivcove jest tedy
právne bezvadná a právníci ji vyslovivší nezaslouží
výtek, když' suspendovali výrok porotcLl v prípade,
v nemž by sami jako soudcové o vine i trestu rozhodu
jící dle svého presvedcení nem'Ohli obžalovaného tre
stati.

O jiných v)'v'Odech váženého s'eniora, které navázal
na prípad, který se stal predmetem dis'kuse, nehodlám
se šíriti. Jen bych j'ešte s,e osmelil uvésti, ž,e nemožno
duvodne vytýkati, jestl'i znalci psychiatrie neutkveli na
pLtv'Odnímsvém dobrozdání, které podaJ'i v rízení pred
bežném, Naopak bych jim to pricetl k dobru. Byl( sne
sen pri hlavním prelícení materiál, kter~' lecc'Ososvetlil,
co dosud bylo nejasným,

Terttokráte uver,ili znalcLt'!11psychiatrie s'Oudcové
z povolání a pr'Ot'Osuspendova1i v);r'Ok porotcu, kterí
posudek znalcLl ignorovali. Nebude na škodu spravedl
nosti, když záhadný prípad -bude jak lékarsky tak f{)
r·ensne zl<'Oumá-nznova, Nazírání Capkovo na prípad
Hlasivcuv zdá se mi prípadnejším. Soudcové z po
v'Olání nebyli ani v právním omylu. aniž zaslOUŽÍ po
kárání. když po takovém d'Obrozdání z·naleckém nevy
nášejí rozsudek smrti - pr'Ot,i svému presve<9cení. To
by veru nebyl výrok })VWl1uý«!

A mužeme b)rti rádi, ž·e trestní rád, který má znaC!~é
prednO'sti pred tak mnohými zákony n'Ovejšího data,
poskytl jim k jejich významnému zasáhnutí prílež.itost
a zákonný podklad.

Slovanstvo

Jaroslav Adlof:

"Svet" a- Slovanstvo v císlech.
(M 1a d Ý S lov a n hl e dá s v u j s vet. II.)

»Aneb který král, bera se k boji
proti jiné.mu králi, zdaliž prve ne
sedne, aby se poradil, mohl-li by s de
seti tisíci potkati se s tím, kterýž
s dvaceti tisíci táhne proti nemu?"
Evang, Lukáš, 14, 31.

Chce-li kdo priblížiti se vecem stríz1'ive, bez jakékoli
fantasie, nejlépe uciní, uchýlí-li se k císlum, docela oby
cejným, nemystick)'m CíslLllTI.Je to konecne i v duchu
nejnovejší teorie vedecké, relativnosti, uchýliti se
k císlum. Možno tak dajíti k zajímavým záverLtlTI
i na základe císel dávno známých, jakým ucili jsme se
na školáJch, a bude pr'Oto s pr'Ospechem zopakovati zde
i veci více méne obecné. Závery ve smyslu relativity
poskytnou nám možná leckteré prekvapení.

Rekne-li se, že na svete je pres jeden a pul miliardy
lidí, neznamená tO' dojista mnoho živého v našich
predstavách. Rekne-li se dále, že z toho je ve slovan
ských zemích asi 140 mili'Onu lidí, v Anglii 47 mil., ve
Francii 39 miJ., v Nemecku 63 mil., noo,í to vše opet
nic více než pár císel, která zejména pro mladého clo
veka jsou suchá a J!1rtvá; skutecne neprospejí mnoho
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k tomu, abychom si na jejich základe ucinili nejakou
živou a výstiž!lloU predstavu. Mohli bychom snést,~ celé
knihy statistických dat a všechno to by bylo bez užitku.
Intelektuálové mohou se kochati mnohoslibným vyjá
drením, že vet je »ohromný Chaos«, ale slovo to ne
ríká nic ani ~ntelektuálum, tím mbne pak prostému
cloveku. Prostý clovek to snad vyjádrí prosteji, rekne,
že svet je »zmotaný«, ale jak slovo ,ch a o s, tak ani ta
prostá z mot a n o s t nepoví nám kudy kam. Vzdelání
je to, které melo by pomoci, jak intelektuálllm tak
i prostým lidem vyjasniti aspoií. tr'ochu ten chaos a
zmotanost sveta, nebot vzdelání má býti, myslím, nejen
k tomu, abychom vedeh kde a s i j s m e, ale také
abychom se dovedeli k a m jít i. Ftáze o »pokroku
sveta«. a »vývoji«. o »poslání kulturním, humanitním.
náboženském«. t'0t dnes vetšinou pouze abstrakbní
hesla. nic neríkající jedincL1111,kterí by chteli neco jas
ného. obecne srozumitelného.

:\fnozí nám ríkají. že pr~' my. Slované. máme bu
doucnost ve svete. Snad ano, snad i ne, ale predevším
bych chtel vedet, co to je ten svet. v nemž nás prý
ceká budoucnost, a pak by bylo dobre vedeti, jak jít
10 toho sveta, »abychom opravdu mel'i, hudoucnost«.
~ádný mladý Slovan nemohl se - už proto, že je Slo
van, - naroditi, dejme tomu, ve vážné rodine Curzonll
v Anglii, aby mohl jako nebožtík tento lord scestovati
skoro celý svet a psáti pak zaiímavé knihy {)tom, co na
vlastní oci videl. Clovek hy jiste veJ:ice rád a ze srdce
poprál svému starému otci a v dusledku toho ovš,em
i sobe titulu »lorda«. pres všechno svoje republikán
ství. Ale - je nemoŽ1no b),ti soucasne Slovanem i lor
dem. je to fakt: je tedy I1Ut110odríci s,e skromne jak
t.itulu, takiJ lordského cestování po svete. cili jinak vy
Jádreno: jiným Zpllsobem mtlz'e hledati a poznávati
svet An~J:ican a ji'nak mlI že a musí to ciniti Slovan.

Konecne nemusí se vyznat ve svete. ba ani nemusí
znát svet dobre jen ten, kdo ho scestoval. Mnohý z nás
našel hy jiste mezi. svÝmi známÝmi lidi, kterí scestovali
znacný kus sveta. videli mnoho a zažili mnoho, a prece
se 'nemllže ríci. že by jim to nejak prospelo, že by
vždycky tím zmoudreli. Prijde ma to. jak se cestuie
nebo necestuje. na to co kdo vidí. ale i na to co kdo
nevidí, ceho si nedQv,ede všimnouti. Poslední dobu
prešlo Prahou kolik ruzn)rch cestovatel LI kolem sveta,
trn pešky, ten' po vdocipedu. ten po Fordce. Te po
chybno, zda tito l'idé vedí dobre. co je to svet. bvt
i prošli treba nekolikrát kolem dokola zemekoule. Sv'et
z tohoto hlediska bude vypadat asi jen jako nekonecná
silnice, na jejíchž obou stranách jsou mesta. vesnbce.
DOle.lesy atd. Lidé. kterí takto prošli svetem. hodili
hy se asi za prísežné znalce stavu silnic. ale pochybuji,
že by dovedli nám povedet, co je to svet.

Je to u nás, mys.l'ím, dosud málo ocenenou zásluhou
.\mericana Londona. že si dovedeme približne pred
stavit ZpLlsob, jakým asi poznává svet mladé vlce,
v tomto prípade LondonLlv Bílý Tesák. Takové vlce
l1l.á,k pomání sveta jen sv)r,ch pet smysllt a neví tedy
o tomto bídném svete docelri nic z tech zajímavých
"ecí. které lze zvedeti na pr. z Rud é h·o P r á v a
nebo Národních Listu. vubec z tisku. Mladé
"Ice neví také zhola nic z toho. cemu se lze nauciti
\'c školách, cu lze vycísti z map. fotografií, fi,lmú, knih.
statistik atd. Je to snad ponekud trapné. a1'e mlaM
clovek musí uprímne nekdy doznati, že pres vešketé
školské vzdelání není na tom casto lépe, než mladé
vlce. Mladý clovek, v Evrope aspon, dodnes ví z knih,
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tisku a škol spíše jaký byl svet ve stredoveku nebo Z1
Homéra nebo pri nejmenším vcera, než jaký je dnes.
K tomu, aby si nekdo reálne predstavil co všecko svet
je, a hlavne, aby se vyznal ve svete, k tomu dodnes mu
spíš než všecko vzdelání poslouží - stejne jako ma
lému vlceti - hlavne jen pet jeho smys111.

Vlastne jen fantas'ií, schopností predstavy lišil a liší
se mladý clovek od mladého vlcete, nehlede ovšem na
nekteré jiné rozdíly. Už v chl'apeck)/ch letech byla tato
fantasie u každého z nás znacne vyspelá. Jiste mnohý
mladý hoch naší generace prával si míti ptací krídla
Verneovské fantasi,e, nejradeji k tomu úcelu zázracnou
Verneovu plovoucí-jezdící-létající »Epouvantu«. a mno
hý snad ve svých chlapeckých sneních i »skutecne pro
létl« celý svet, more, poušte, lesy atd. Clovek ponekud
sestárl, proše.J: válkou, pr-o-šel i kouskem sveta skutec
ného ale nedockal se dosud ani krídel' ani skutecné, vy
hovující »Epouvanty«. Je nutno tedy jíbi do sveta re
álne, bez fantasií, jen se sV)'111ipeti smysly a trochou
tt'ch vyctených a naucených vedomostí.

Beží-li o vztah ci pomer SJ.ovanstva k celému ostat
nímu svetu, pak je nutno nalézti nejaké spolecné me
rítko, které by nám umožnilo srovnání techto dvou
hodnot. V nejširším slova smyslu beží tu o srovnání
dvou kultur, cel'é kultury slovam-ské a celé kultury sveta
ostatního. Kolik nejruznejší'ch hledisek sociologie, na
uka o spolecnosti lidské, zná, všecka ta hlediska mohla
by býti uplatnena pri tomto problému a chaos. místo
co by zmizel, by se zvetšoval. Je nutno bez oh~du na
vedu, ale se zvlášt'ním ohledem na ctenáre zjeClnodu
;ovat otázky, držeti se pokud lze jen vecí obecných.

Byly na pr. doby, kdy stupen toho onoho národa
1:l1erilse jedine a hlavne podle jeho básníku. Byla to
celá jedna doba, kdy »odvecí naši neprátelé« vytýkali
nám a smáli se nám Cechum. že nemáme žádných básní
., dob starých. Naši starí vlastenci nesli tuto výtku tak
težce, ž,e se našel mezi nimi clovek, který považoval
za vysoce nutné tyto naše prapredky »rehabilitovat« a
tak jeden dobrý náš clovek zbásnil naše »staré ruko
pisy«, aby cest slovanské ci ceské kultury byla na ne
jaký cas »zac.hránena«... Chtít posuzovat kulturni
stav toho onoho nárcJda jen podle jeho básníku nebo
spisovatelu neho ume1cll a pod. je vec nekdy nevdecná,
vždy však ponekud príliš jednostranná.

Vzpomene-li dnes kdo na dobu predváleC'nou a za
myslí-li s,e nad všemi našimi tehdejšími, snahami slo
vanskými, neubrání se výtce této jednostrannosti. Je
to asi nesporný fakt. že se tehda hledalo »místo slo
vanské ve svete« hlavne - v historii, v minul-osti.
Jako by nekdy težište sveta bylo spocívalo v mi'nulosti!!

Dokumentem pro tuto výtku nade vše p~ldným je
kniha, která byla v r. 1912 všeobecne vítána jako nej
vetší tou dobou a také »první pokus '0 celkov)' jednotn)'
obraz Slovanstva«, kniha »Slovanstvo«, podtitul:
»obraz jeho minulosti a prítomnosti«. Má 740 stran a
nejdúl:ežitejší otázky »sl'Ovanské prítomnosti r. 1912«
hvly podle ní tyto: sídla a statistika nároclt"t slovan
ských (roz. jen pocet obyvatel). státní zrízení a státo
právní postavení, pomery náboženské a církevní, škol
ství, literatura, hudba, umení, žurnalistika. Skoro po
lovina obsahu »prítomnosti« (210 str.) venována ob
zoru literárne-umelecko-žurnaJ.i,gtickému, takže ta prí
mo svádí k otázce, nebyla-li opravdu ona »predválecná
prítomnost Slovanstva« s polovice jen otázkou - U1:1.

'v ?paplre! ...
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V doslovu knihy cteme slova velice výmluvná, nad
jichž významem by bylo dobre i dnes se zamysliti;
píše se tam:

"Prítomná kniha o Slovanstvu postrádá kapitoly o pom;';-
rech hospodárských. Veš ker é s n a h y r e d a k c e op a
tri ti j i byly bezú'spcšné (podtrhuji sám). Redakce
a vydavatelstvo stály pouze pred dvojí možností: bud ce
kati s vydáním spisu až se skutecne podarí obohatiti jej
i clánkem o pomerech hospodárských, ovšem n a ú jmu
statí hotových a jejich spisovatelu Ut), nebo
vydati to, co bylo hotového, tak, aby verejnosti slovanské

se dostalo odborného poucení aspon o vetšine kulturních
otázek slovanských« ...

Dve veci jsou tedy k vyzv,ednutí: redakcí by byl
stac,il je den je d i n Ý clámecek na všecky ty složité
pomery hospodárské, a prec, ani ten jeden jediný p o
v š ,ec h'n Ý clánek nebylo možno si 'opatriti. pres
všechny snahy!

Pred válkou tedy nejen mohla, ale dokonce, žel'.
i musela vyjí ti :miha, která popisovala a znala slovan
skou prítomnost jen s hlediska histor·icko-politicko
literárního, a byla to, prosím, naše nejvetší kniha
o Slovanstvu!! - - -

Byl by ovšem omyl a bylo by nesprávné a faJešné
bráti veci slovanské jen s hlediska materialistického,
nejak ve smyslu Darwin-Marxove. Národohospodári
vidí sice vetšinou jen ty lidi, kterí »pestují, vyrábejí a
dopravují«, ale to je jen jedna strana vecí i lidí. Jsou,
na svete i jiní lidé a bývají, pravda, nekdy i vetšími
ciniteli než kasta tech, kdo jen pestují, vyrábejí a do
pravují zboží, neb než ti, kdo »jen jedí a množí se«.
Ale je v tom snad neco logiky, prihlédneme-Ti nejprve
k ob y c e j n Ý m lidem tohoto sveta a obycejným ve
cem tohoto sveta a pak teprve - k básníkum sveta
a Slovanstva. Tak hledel bych aspoií. na svuj úkol.

Ctenár tedy necht nev'idí v níže uvádených císlech
hlavní problém. Beží tu jen o pokus laika doplniti tu
kapitolku, kterou nám až dosud nikdo z odborníkLl
nechce napsat.

Svet kilometru ctverecných,
ob Ý van Ý c h ,j' i dmi.

V Holeckove »Zájezdu na Rus« praví ruská nadšená
vlastenka Maria Leantevna: »My house is my castle,
pravíte, a já na to: celé Rusko, šestý díl zemekoule,
is my house, my castle.«

Clovek by j-iste odpustil Marii Leontevne její slabou
-'nalost zemepisu, ale ponevadž legenda o ohromnosti
širé maticky Rusi má do jisté míry svLIjkoren i v ze
mepis'11}'chmírách, »širých, ne k on e c n Ý c h stepích,
rekách, lesích atd.«, bude dobre podívati se, jak to
vlastne po pravde s tou vel'ikostí Ruska oproh ostat
nímu svetu je. Že by Rusko bylo šestým dílem zeme
koule, je pri nejmenším ponekud - prehnáno.

Ctverecná plocha celé pevniny na zemekouli mcrÍ
neco málo pres 129 milionu km2• Z toho'.

Evropa má asi 9,500.000 km2 a na nich 439,000.000 obyv.
Amerika 42,900.000" "" " 210,000.000 "
Afrika 25,300.000 " "" " 125,000.000."
Asie 42,800.000 » »" " 1.007,000.000 "
Australie 8,500.000» "»» 4,000.000»

Celkem tedy svet má na 129 milionech km2 témer
1.790 milion.u obyvatel. Ruska Marie Leontevny, t. j.
Rusko predválecné, melo dohromady 5,270.000 km2 a

na ,nich 105 mil', obyvatel, takže mluviti o šestine je,
opakuji, silne prehnáno ...

Lidé obývají na svete tak, že jich prijde na 1 km2

prumerne ctrnáct, ovšem v jednotlivých koncinách.a
zemích sveta hustota obyvatelstva kolísá. V Evrope Je
prLImer 45 osob na km2, v Asii 23 osob, v Americe a
Africe pr'i.jde 5 osob na km2 a v Australii sotva jedna
()soba na km2•

Z jednoho tisíce lidí na svete je více než polovice,
562 Asiatu, pak 245 EvropanLl, II7 Americanu, 70
Africanu a jen 4 Australci. Tak asi vynadá zhruba
r'ozdelení lidí na zemekouli. Nás zajímati> bude ovšem
hlaVine to, jak vypadá vedle toho rozdelení Slovanstva,
resp. rozdel'ení obyvatelstva zemí slovanských vLlbec.
(Pro široké hledisko, myslím, že by bylo zbytecno pri
hlížeti i k presným císlum týkajícím se i menšin.)

Bulharsko má na 103.000 km2 aSI 4,860.000 obyv.

J ugoslavie na 250.000»" 12,000.000
Ceskoslovensko na 140.000» » 13,600.000
Polsko na 380.000»» 21,100.000

Rusko na 3,900.000»» 91,000.000 "

Slovanské zeme tedy približ'ne obydleny js'ou tak, že
na 4,87°.000 km2 je asi 142,7°0.000 lidí.

Z jednoho tisíce lidí na svete je približne 2'7 Bul
harLI, 6'7 Jugoslávcu, 7'7 CechoslovákLl, J2'2 Poláku a
30'9 Rusu. Ci.\'i v j e dno m t i s í c i ob y vat e I
sveta je zhruha 80 lidí puvodu neb
a s p o n »b yd len í« s Io v a n s k é ho. Co by omu
rekla Marie Leontevna. kdybych s ní chtel smlouvat
z šestiny na polov'ic, na dvanáctinu? a v poctu kilo
metru ctverecných dokonce až na jednu šestadvace
tinu!?

Otázky slovanské nelze odlouciti 'od otázek rusk~'Cb.
a z Ruska prišla tedy these 'Ú »velikosti a ohromnosti
a nekonecnosti Slovanstva«, at už jsou to velicí,
ohromní ,j'idé postavou, ci stepi ci ohromné brízy (viz
jednu Macharovu básen, kde popisuje zklamání ru
ských studentu z rakouských malých brízek nekde
u Vídne), širá maticka Volga atd. Jen se nedat
strhnout náladou a zachovat si smysl pro správný od
had. Neopíjet se velikostí, a niž pozdeji musíme
smlouvát. Také jinde jsou veci veliké, nejen li nás ve
Slova't1stvu. Také ji,nde jsou »nekonecné stepi«, které
prec jen nekde koncí, také jinde jsou veliké reky ...
Ba bude dobr·e, uvedeme-li, že jinde ve svete jsou
i reky daleko vetší než Volga. Když už se mluví 'O té
velikosti rek, tedy nejvetší naše s.lovanská reka, Volga,
je teprve na sedmém míste jak co do délky, tak i co
do rozlohy oblasti. První je Amazonka s oblastí 2%
mil. ctverecných angl. mílÍ, pak Kongo (llf2 miL angl.
mílí), pak Nil (1,400.000 m.), dále Mississippi-Missouri
(1,250.000 m), pak La Plata (1,25°.000 m), pak Yang
tse-kiang (5°0.000 111.) a pak teprve Volga, jejíž ob,l'ast
zaujímá asi stejne jako predchozí, 5°0.000 ctverecných
angl. mílí.

Vdi-kost to ani z daleka není, která dnes rozhoduje.
V poctu kilometru ctverecných rozhodují lidé, a ani tito
nerozhodují jen svým poctem. Dohy Tamerlanovy, kdy
rozhodoval pocet »hord«, ty už js'Ou dávno za námi.
Stojí-li dnes za jednou jedinou strojní puškou dva tri
srdnatí lidé, dovedou zastavit v útoku treba dva tri
tisíce. A proti tisíci pilných a dovedných rukou dovede
bystrý inženÝr postaviti stroj, který je ješte pilnejší
a dovednejší než tech tisÍiC rukou. .



s vet zem e o b del á van é.

Slovanské zeme radi,ly by se za sebou aSI v tomto
poradí:

A konecne je tu docela samostatne Amerika, vlastne
jen Spojené Státy (statistiku Kanady nebylo lze zí
skati:
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práce. Latinské slovo moderní »agrikultura« praví
totéž. Je možno obracet ta dve slova jak chcete, smysl
zustane porád stejný: zeme sama nestací, musí býti
práce, musí býti sedlák, a ne n í t:o zem e, ale je to
k u It u r n í sed Iá k, který rozhoduje. Kultura roz
hoduje predevším o zemi, jen nekde a nekdy jsou lidé
tak líní, že nechávají »zemi rozhodovat o kulture«, a
pak veda mluví ucene o tom, že »povaha národa toho
vysvetluje se tím a tím podnebím«. Snad lze tím nekdy,
neco vysvetlit, ale v celku této teorii neverím, je to
príliš podle Darwina-Marxe a upírá to cloveku na
konec veškeru samostatnou vul,i.

Dve zkušenosti válecné a poválecné doby chtel bych
uvést co doklad naprosté suverenity c.l'o v e k a a ne
zeme. První je událost, o níž rozširuje se ve svých pa
metech Henry Ford. Píše vlastne o svých traktorech.
ale je to stejne také povídání o zemi. Bylo to práve
v nejkritictejší dobe pro Anglii, v r. 1917/1918, kdy
Anglii hrozi,l hlad. Je to pochopitelné, vzpomeneme-li
na predcházející data statistická. V Anglii je zeme
dosti, ale zeme obdelávané je tam možná méne než
hrišt golfových a jiných, je to už tak v povaze angli
cké, zminuje se :(),tom ve svých dojmech z Anglie na
pr. i K. Capek. Když ponorková válka hrozila vyhla
dovet Anglii, Anglicané videli, že jen jejich zeme je
muže zachránih. Ford píše. jak podarilo se kulturnímu
cloveku »prekonat zemi«. Byla tu šíleným tempem, te
legraficky provedená výmena myšlenek mezi Ang.l'ií a
Amerik<lU, šílená práce, a zacátkem prosince 19~ ob
Jevily se na anglických golfových hríštích první z peti
tisíc traktoru, které na jare 1918 umožnily An.glii
vzdelat veškerou pudu, pokud byla vzdelání schopna.
Anglicané si· pochvalovali, že veškerá puda, dríve gol
fová hríšte a pod., by.l'a zaseta, aniž prý bylo potrebí
povolat za tím úcelem muže z armády 111Iebdelníky
z municních továren, nebot traktory ty rí.dily pr)' po
vetšine ženy!

A druhý prípad je také dO'bre znám. Je to prípad 
hladu v Rusku, v této »obilnici sveta«. Zeme ješte lepší
než v Angli,i, proslavená cerná zeme, jen ji prý treba
»trochu poškrábat«, zasít a .už je tu bohatá žen. Jak
ta, že lidé z Anglie posílali potraviny do Ruska? De
laly to snad ty Fordovy traktory? Pochybuji, delala to
jiste ta druhá složka slova agrikultura, ne zeme, ale
-- kultura.

Bylo by však dobre pokusit se o' vysvetlení toho, zda
je Rusko obilnicí sveta ci, není, nebo jinak také vysve
tliti, proc svet nezemrel hlady, když na Rusi lidé umí
rali. Snad to vysvetlí tato data: V r. 1913 odhadnuta
byla obilní produkce Ruska n.a 775 milionu t. zv. dvoj
centtl, produkce Ameriky (D. S. A.) byla dle téže sta
tistiky odhadnuta na 1.041 mil. dvojcentú. V r. 1920
znel. odhad produkce americké na 1321 mil. dvojcenttl,
tedy prírustek v Americe byl 300 mil., r. j. skoro po
lovi'ce veškeré úrody ruské r. 1913. Predstavíme-li si,
že je tu Kanada a jioné menší zeme, a predstavíme-li
si, že se náhodou svetová žen v š ude vydarí, máme
tu jednoduché vysvetlení toho, že treba cel'á žen ruská
muže vypadnout a svet prec jen - nezemre hladem.

Postavení slovanské ve svete zemedelství je velice
príznivé. Zeme má Slovanstvo dost. Chybí-li co, je to
jen pul slova; ta druhá polovina slov: zeme-d e Is tví,
agri-k u It u r a. Ale to bude zas jiné thema pozdeji ...
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Je samozrejmé, že prosté merítko plochy zeme ne
stací pro porovnání kultury nebo bohatství. Na svete
je daleko vetší plocha zeme pusté, pouští, hor, píscin
atd. než je plocha zeme obdelávané. Pro hrubý pri
bližný obraz sveta s tohoto hlediska postací všimnouti
si plochy, na níž pestuje se obilí, pšeni'ce, hto, jecmen,
oves, kukurice, a plochy, na níž pestují se brambory.
Císl'anejsou tu naprosto presná, a predem nutno ríci,
nejsou úplná. Práve nejduležitejší cinitel slovanský,
Rusko, ve statistikách mne dostupných chybí, takže
bylo nutno vypomoci. si daty staršími.

Statistika muže se omeziti na Evropu a Spojené
státy, obraz kolO'llií by vec príliš komplikoval, nehlede
ani k tomu, že beželo by o otázky nám ponekud cizí.

Plocha zeme 'obdelávané v 1000 hektarech (odhad
1923) byla v hlavních zemích Evropy asi tato:

tis. ha pfidy obi1né tis. ha bramborišt

9800 2700
10200 1400
3300 500
6900 300
1000 80

Hledáme-li slova:nské místo ve svete kilometru, po
všimneme si na konec i mís t a n e k t e r Ý c h n á
rod tI ji n Ý c h. V ti,síci obyvatel tohoto sveta je
vedle 80 Slovanu asi 3S Nemcu, asi 22 Francouzlt, je
nom asi 26 Anglicanu. Tedy Nemetl, Anglicanu a
Francouzu dohromady je asi stejne jako Slovanu.

Jak to asi prijde, že my Slované nezaujímáme takové'
místo ve svete, jako mají A n g Ii c a n é, Nem c i, a
Fr a n c o u z i do hro m a d y? Nás Slovanu je 143
miliony, jich je dohromady 150. prece snad ten rozdíl
sedmi milionu nemuže to delat!?

Ano, to je otázka. Proc nezaujímá S,J'ovanstvo takové
místo, jaké mu dle jeho pocetnosti patrí? Vždyt prý je
nás tak mnoho a jsme prý tak - velicí Edé?'

tis. ha pfidy obilné tis. ha brambofišt

U. S. A. . . . . 88.200 1700

Nikde není, zdá se mi, situace Slovanstva ve svete
tak príznivá jako ve svete zemedelství. Slovanstvo má
více orné pudy než na pr. Spojené Státy Americké, to'
je jiste významný fakt. Jenomže stejne jako ve veli,
kosti Slované rádi prehánejí, tak i v této otázce se po
nekud aspon nadsazovalo. Rádi jsme to slýchali a rádi
také ríkali, že »Rusko, tot obilnice sveta«.

Slovo zemedelství má dve výz~amné složky, je
v nem sloucen pojem »zeme«, ale také pojem »delání«,
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Poznámky

Odpustte, že jsme se zeptali. Stalo se, jak jsme pred
vídali: trikráte jsme opakovali svou .otázku, byla-Ii
jmenováním pos!. Habrmana cs\. zástupcem ve Vídni
porušena ústava ci nebyla, aniž by smerodatné kruhy
rácily odpovedeti. Rozumíme velmi dobre tomuto
mlcení. To jest tak zvarné mlcení výmluvné a zna
mená: my si mLlžeme delati co chceme. Podle této
theorie je prostý .obcan bytost, která má slušne prijí
matir fakta, pred než je postavena. Zacne-li se vzpou
zet, je prozkoumávána koalicními doktory, netrpí-li
úhytemi l,oyality. Obycejne je pak prohlášena za živel
neodpovedn)"·. Což je asi tolik, jako když nekdo se chce
v soukromém živote nekoho zbavit a dá ho zavrít do
blázince. Podle fakt LI jeví se být;' jasnG, že ,odpoved
n~rmi živly dlužno nazvati takGvé, které mohou bez
trestne rušiti právo. kdežto neodpovedné živly liší se
tím, že v takovém prípade jsou potr'estány. Nám ne
zbývá nic jiného, než delati odpovedným hv1LIm pokud
možno nejvíce ostudy, kdykoliv je pristihneme pri po
rušGvání práva. Zdá se, že k tomu bude príležitosti
dost a dost. »Naše doba«, která v posledním císle .od
soudila Hab'rmanovo jmenování jako protiústavní a
upozornila, že ústava se smí porušovat jen podle poli
tického klíce, zaznamenává povesti o jmenování cesko
socialistického senátora presidentem nejvyššího správ
ního soudu a agrárního poslance vyslancem. Když to
takto pujde dál, bude ješte dr. Engliš v bankovním
úrade jednou chodit pro pivo p. redaktorovi Kahán
kovi z »Ceského slova«, jenž zvolrna dozrává v hospo
dárskou kapacitu. Zatím shledáváme. ž,e smerodatné
kruhy považovaly naši otázku za zrejmou doternost a
udelaly to. co se obycejne delá vuci doteravcum: igno
rovaly n{ls. My se své strany pak. ahy se veci nepletly,
konstatujeme. že vláda porušila ústavu a dala na jevo,
že do toho nikomu nic není.

Není revoluce jako revoluce. Zpozorovali jsme, že
p. dr. Zd. Nejedlý ve »Varu« si zase jednou z<1:eskamo-

. to val s pojmem revoluce, ne poprvé a patrne ani napo
sled. Kouzelnický kousek. který pan profesor provádí,
je tak zajímav)', že vždy znovu zasluhuje patricné re
klamy. Tento kousek spocívá v tom, že se cirtuje Masa
rykuv výrGk o »revoluci hlav a srdcí« a delá se pak
z toho nálada pro komunistickou revoluci. To je trik
tak žalostný, že ctenári »Varu« by meli podati na pa'l1a
profes,ora hrGmadnou ža\'ohu pro urážku na cti; nebot
takové triky m o Yeme predkládati jen tomu, o jehož
rozum jsme pevne presvedceni, že je svÍ'cka na
shasnutí. Pan prGf. Nejedlý cituje nejdrív Masaryka,
který napsal: »Mne je mozková, fi,losofická revoluce
nezbytnou podmínl<iOu moderní demokracie.« A potom
praví prof. Nejedlý: »Ale reknete dnes slovo r e v 0
I u c e a uvidíte, jaký .naleznete ohlas.« Pam prof. Ne
jedlý není prece díte. aby nevedel, že mluví-li se dnes
o revoluci, myslí se tím komunistická revoluce a žádná
jiná. Pokud se týká duchovní revoluce. ta již jest a
my stojíme uprGstred ní. Spor tedy je pouze 00 komu
rnistickou revoluci. Citovati však to. co Masaryk rekl
o »mozkové, filosofické revoluci« a podpí rati tím
ideolGgicky revoluci komunistickou se všemi jejími ná
silnostmi, terorem. mimorádnou komisí, barikádami.
diktaturou a prGléváním krve. to je eskamotáž, jaké
hned tak není rovno. Myslíme, že nepotrebujeme cte-

nári vykládat, že Masarykova revoluce hlav a srdcí je
'l1ecGzcela jiného než revGluce bolševická. Patrne kažM
ví, že Masaryk po celý SVLljživot co nejrozhodneji
potíral takovouto revoluci, a p. prof. Nejedlému nic
nepomuže, snaží-li se to zamlcet a pokroutit. Myslíme,
že p. prGf. Nejedlého by mely býti nedustojny takové
slovní hrícky. Chce-li propagovati komun'i6tickou re
voluci, necht tak ci.ní na vlastní pest a nepídí se pri
tom po citátech z Masaryka, které nutne musí falšovat.
Ale rGzumíme tomu: p. pnof. Nejedlý hledá pro sebe
tradici. Proto také praví, že »cclé naše obrození, celý
náš vzrust národní, politick), a sGciální byl samá revo
luce.« Zaji6té. byla to revoluce, ale každ)' vidí, že po
nekud jiná, než ta revoluce. o kterro'l1 dnes jde. »Kde
se lidé nebourí prGti tomu, co se jim odkudkoliv vnu
cuje, tam není moderní demokracie, tam není života
a svobody,« praví prof. Jejedlý. Myslí tohle na pr.
i pno Rusko? Nebó myslí, že se diktatura nevnucuje?
Strízlive ctena znamenají tato slova odsouzení ruských
pomerLI, nebot nikde není tolik ~n'lcování jako tam.
Tímto zpusGbem pro sebe p. prof. Nejedlý tradici v ce
ském myšlení nesežene. To je jen hraní se zvukem
slova revoluce. Zvuk je tu i tam stejný, ale obsah od
lišn)' ja~o den a noc. Zajímavé jest, že takové slovní
hrícky delá práve p. prof. Nejedlý, jenž jinak v theorii
neustává se prohlašovati za zavil'éhO' neprítele hraní se
slGvy.

Pred restrikcí. Pro provádení restrikcního zákona
r.ašla se šablona tuhá jako prkno. Restringovat v
všech .oborech státní správy stejný pocet zamestnancu,
t. j. deset ,%1, stalo se heslem" které je vyslovováno
s nesmírnou durazností. Mini trovi financí na pr. je
málo platno dovolávati se notorického nedostatku per
sonálu u úradu, které zásobují státní pokladnu, na ne
vymerené dane za l~ta 1919-1924 a poukazovati na
jiné resorty, kde by bylo mOžnO' bez ohrožení státních
zájmu propustiti daleko pres deset procent. To všechno
je málo platnO', protože ministerská rada trvá dLlsledne
na spravedlivých deseti procentech a na neštestí jest
vetšina úredníku financní správy organisována v \flá
rodní demokracii, kdežto zamestnanci, onech 'oborll,
kde bez újmy možnG snižovati pres zákonem stanovenou
kvotu, jsou jinde. Abychom však byli spraved'lirví, mu
síme doznati. že »Ceské SIGvo« již d0konce dvakriit
oznamovalo - a posledne byl tO' sám posl. TIuríval, 
že min,isterstvo železni,c propustí víc zamestnancLl. než
stanoví zákon. Pospíšilo si. aby konstatovalo. že mi
nistr železnic je jediným nestranným ministrem této
vlády. Jinak jen naprosto zlomysln)' clovek by mohl
pochybovati., že vláda dokázala již sestavením restrikc
ních »Petek« (pet bohužel není více než pet. a tak kd()
za tG mtJže, že se tam nevejde nikdo jiný '11ežzástupci
koalicní,ch stran; v podstate je vina na císle pet) .a
vlídnÝm ignO'rO'váním jakékoliv rady z rad úredníHt
sam)'ch, že se jí naprosto nejedná o stranické záimy.
Bylo by zajímavo vedeti. jde-li tento objektivní zájem
tak daleko, aby byL restrirnrgován na pr. úredník, který
jest: ministerským radou ad personam V. hodno trídy
pri ministerstvu vecí zahranicn·ích, pridelen ústredí
státníhO' Pozemkového úradu, vyslán svou stranou za
prísedícího Zemského výboru a pak jest ješte (náho
dou) tajemníkem »Petky«. Tri úrady státní a jedna
funkce pri samosprávné i'l1'stitUrcir,t'G je na jednoho ob
cana sn;:ld prece mnoho. Uvidíme. zda doba úsporných
opatrení prejde neslyšne kolem tétG idylky. -ih.-
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Dopisy
Liberalismus a katolictví.

1.
Milý Peroutko, Praha, dne 21. dubna.

píši Vám dopis do »Prítomnosti«, ackoli vím, že lezu do jámy
Ivové. Muže se mi stát, že mi'tj dopis dostane takovou doušku,
jakou dostal onehdy dopis tohO' mladého básníka. Snad mne
nazvete ješte mazliveji než milým, zlatým housetem. Nicméne
se odvažuji karespondence tak nebezpecné, protaže Jste mne
dopálil touto svojí vetou: »0 katolickou renesanci bude se mu

sit lidová strana pokusit sama se svými dedecky a babickami.
Lidová strana sdružuje za sebou asi tak ty nejzaostalejší a du
ševne nejnehybnejší vrstvy národa. Nemluvili jsme o tom, jen
proto, že jsme myslili, že to každý vÍ.« Nuže, mahu Vás uji

stit, sine ira et studio, jak jsem Vám už astatne rekl ústne,
že ta není pravda. Poznal jsem prostredí rúzných politických
stran a mohu ríci, že prúmer je všude stejný. Massa ceských
socialistu není o nic chytrejší ani hloupejší, než massa lidovcu.
Již Le Ban ukázal ve své »Duši davu«, že davové vlastnosti
jsou více méne stejné, at se skládá dav ze ševcu nebo z uni
versitních profesoriL Každý dav vyznacuje ~e jistým snížením

intellektuální úravne, zvýšením citové stránky, poklesnutím po
citu adpavednasti, protaže vedamí individuální v davu vúbec

mizí, a tak pa této stránce myslím, že si nemají naše palitické
massy navzájem co vycítat. Co se pak týce jednotlivcu, jsau ve
všech stranách lidé zaastalí a Iidé inteligentní a stací pauh);
pchled dO' kterékali z katolických revuí, aby bylo videt, že raz
hodne úraven jejich není harší než úraveú rcvuí ostatních, že
ve studentstvu katalickém se debatuje a casových otázkách
práve tak vášnive a práve tak inteligentne jakO' všude jinde.
Nemyslim také, že by »Lidavé Listy« mely nižší úravet'i než
ostatní ceský tisk. Není také pravda, že by v lidavé strane pre
vládaly nejak zvlášt pacetnc dedeckavé a babicky, o cemž
svedcí každé arelské cvicenÍ. A nyní k hlavní veci: Navokan

tista Max Steiner napsal kdysi vetu, která bývá hajne cito
vána v pratikatalických brožurká;:h: »Katalíky a klerikály jsau
bud lidé dacela hlaupí anebO' dacela chytrÍ.« Jeto šlágr a at>
sahuje talik pravdy a talik lži jakO' každé jiné apartní hesla.
Autar tahata hesla sám je razhodne však nemyslí tak zle jak
toto heslo vypadá. Dakazuje v kantextu. že k pasitivní víre,
jejímž typem je katalicism, mahau dojít lidé bud prastí anebO'
lidé, kterí dakanale prožili faustavský prablém a zjistili, že
sebe vctší vedení nevede kc štestí. »Ganz klug« a »ganz dumm«
je možnO' tedy dacela dobre transpanavat dO' reci metafysické,
z,(meníme-li slav~) »hlaupast« prípadnejším pajme'm prostaty,
která ovšem tamuta svetu se jeví vždy jakO' hlaupast anebO'
bláznavstvÍ. Nekdy také jakO' zaastalast. Pres to, že bych tedy
nepokládal za žádné neštestí, kdyby se tentO' afarismus Steine
rtlV prajevil v katolickém tábare v anam vyšším, ušlechtilej - '
ším smyslu, domnívám se, že odparuje strízlivé skutecnasti.
Jinak spatruji velikast katalické církve práve v tam, že da
vede ve svých radách slucavat i prosté babicky vedle duchu
nejslažitejších, hlásajíc abema tytéž veraucné pravdy. Tím se
práve liší skutecné nábaženství ad pouhé filasafie. Podcenuje-Ii
»Prítamnost« a jiní s ní svéhO' katalickéha adpúrce, je ta ka
necne její vec. Myslím, že se totO' padcenavání už dnes pa
krakavému tábaru pacíná nevyplácet a že dr. H ramádka padal

celkem správnau diagnasu tahata pahadlí, které si usna~nuje
baj tím, že pakládá adpurce za hlupáka. Kdyby nebyla naším
spalecným zájmem priblížit se cO' mažná pravde a skutecnosti,
pak bycham mahli my katalíci s j istau škadalibau radastí pri
hlížet k tamu, že nás neprítel padceiluje. Ocitá se tím strate
gicky v nevýhode. Upazarnuji-li Vás pres ta na strategickau
nevýhodnast Vaší posice, pakládaje to za prátelskau službu.

Se srdecným pazdravem Váš uprímný Dr. Alfred FHChs.
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II.

Pane redaktare,

nlkalik paznámek k Vašemu clánku »Na dve fronty« - také
na dve fronty.

Predevším tedy srdecné díky za jasnast, se kterou se v nem
vyjadrujete. Jest ta výjimecná vlastnost v dnešních palemi
kách. Necetl jsem, bahužel, clánku Skýpalava v »Ceském
Slave«; padle taho, co se o nem dovídám z Vašeho clánku,
soudím, že tétO' jasnasti nemá. Jest to šera v cnech; vyvaláno
je~,t tím, že se bajuje zase pro t i necemu, místa prO' neco.

Jest dílem téhaž ducha, jaký svede abcas »Valnau Myšlenku«
dO' jedné franty s »Kostnickau J ednatau«.

Clara pacta, bani amici! 11eknu tedy radej i hned, v cem Váš

liberalismus sdílím a v cem nikol i. Jest zde tedy nutnO' razlišiti
dve stránky: stránku vnitrní - asabní presvedcení, druhau 
palitickau úpravu. Co se tkne té první, chybí mi presvedcení, že
by existaval nejaký maderní svetový názar. N'ebo jsem si ho
nedavedl najít. S nejvetší pravdepodabnastí jest jich však ne
kolik. Nenahlížím, že by urcitý svetavý názar byl vnitrním ab
sahem liberalismu; beze vší pachyby jest obsahem marxismu.
Marxismus, dúsledne damyšlený, ríká také své slava k nábo
ženskému živatu vnitrnímu; avšem slava negativní. Celý malér
»pakrokavasti« jest v tom, že se v jakési touze pa síle pactu
musí pálit i chladit najednou. Že musí citavat i maderní duchy
i Husity. Že chce opevavat Nietzscheha, Machara, Husa, Ka

menskéha, vše svorne jednem'i ústy. Caž nejde. Nietzsche rekl
své nejzávažnejší slava o katolictví a protestantství tam, kde
abvinil refarmaci, že zkazila vývaj katalictví k pahanství, kdc
se razehrál pro nádheru pohanství, které plynula dO' sveta z da
kanale zpahanšteléha centra CÍrkve. To pavažoval Nietzsche.-za
nejvetší hanebnast pratestantství, že usilavala a návrat k apo

štalskému krestanstvÍ. Katolictví mu byla milejší prata, že bylo
pohanštejšÍ. Pakrokavý tábar strílí abcas na klerikální pasict'
z Nietzscheavských haufnic; trefuje tím ovšem také své re
farmacní spajence. Shledává-li svúj vnitrní obsah, sahá zase
z cásti k prvkum ceské refarmace. Prata jehO' boj nekdy vy
padá jakO' nepadarená kampilace, a protO' vyniká spíše v negaci.
Jest iranií osudu pro M achara, který talik valal pa »harmonicky
razkvetlé asabnasti«, že se jehO' díla stala sprostredkavatelem
tétO' strašné maladuchasti. Takaváta palitika bloudí; musí blau
dit. Chce prenášet na pale politiky baj, který se tam vybajavat
nedá. ProtO' upadá dO' svých kanfusÍ. Otázkau palitiky není:
cO' mají lidé myslit a verit? Palitika se má ptát jenam pa' tom:

jak zarídit spolecnast, aby se tam našla dosti místa prO' svo
bodu smýšlení všech a aby na druhé strane se zamezily takavé
al'gie svabady, které by všem strhly krov nad hlavau!

Skutecne pakrokavau jest pak palitika, která chce zajistit
maximum mažné svabady a rovnasti padmínek prO' baj du

chavých praudú. Tato však jest práve palitika liberúlní, nad
kterau se ráda krcí rameny.

Pavažuji liberalismus za prevážne politický smer; címž má
týti receno, že liberalismus vezme na pr. baj mezi jednatli
vými duchavými proudy jako fakt a bude se starat hlavne a to,
aby; se v tamta baji zbytecne nerazbíjela akna. Caž také zna
mená, že adepre zasahavat dO' tahata baje ve jménu palitiky,
kultury nebO' dejepisu.

Myslím, že jest mažna se pavažovati za liberální lidi, i když
t~znáváme a veríme v jisté zásady takovéhO' rázu, že by nám
~a ne mnahý pakrakár strašne vynadal. Vidím liberalismus
v tam, že nepavažuji cloveka s jiným názorem ješte nutne
ani za lumpa ani za idiata. A v tom, že verím, že se CÍrkvim
má dát volná cesta, aby osvedcily svau živatnost, a že nejlepší
cestou k tomu jest razluka církví a státu. Bylo by ideální, kdyby

v politickém zápase nebyla treba užívat jména církví, ani církvt'
katolické; pri cemž avš~m je ponekud v ceste tamuta ideálnímu
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stavu, že katolíci považují hlásání rozluky od státu za ucen!
modernistické a zavržení hodné.

Konecne jest - vedle té necistoty váznoud na pokrokových
prstech - jakási speciclní prícina, proc nemllžeme dobre k roz
luce: nevyjasnenost v pokrokových hlavách o tom, co to roz
luka jest. Ucinte experiment a jdete se ptát - i mezi poslance!
- a pochopíte, jak to, že se stalo tak mnohé, co nás od roz
luky dokonce ješte oddálilo. Mimochodem jest tedy zodpo
vezena také druhá otázka, politicka stránka problému.

Liberalismus chodil trochu daleko pres své politické hranice,
a jest tím dosud zatížen. Verím, že lidé jako Peroutka, St rán
ský, Capek atd. meli ten poctivý liberalismus, takový, který
je spíše každodenním stylem životní prakse než paragrafovaným
prcgramem. Že jejich projevy však representovaly spíše ten
liberalismus, proti kterému se rozpolitisoval Skýpala, jest také
pravda. Dukaz? Komentáre, které musili dodatecne' vysílat ke
svým prvotním projevum.

Není zde místo na analysy, které by se již blížily theologii.
Ale myslím, že v posuzování náboženského zápasu jest potrebí
si držet jisté veci pred ocima: že to není nejaká quantité
negligeable, i když nemllže míti pronikavosti dob, kdy se stretly

cerstvé názory; že poctivé jeho vedení žádá, aby se držely
~tranou výpocty, á la »co ~u to vynese«, že pletení jeho s poli
tikou ho zbytecne komplikuje a zároven vede na falešnau kolej.

Co jest tedy pokrokovou politikou vuci církvím? Jest rozdíl
mezi »pokrokovou« a »liberální« I)olitikou v tomto smeru?

Nikoli. Politika nemuže mít zájmu na ucení ani na matri

kách církvÍ. At pokroková af liberální politika miluje, dou
fejme, stejne pravdu i svobodu. Musí hledat formy politické
úpravy, které obojí zarucí i CÍrkvím i v u cin i m. Zápas
o smery církevní, o vnitrní obsah, propaganda církevní - to
jest mimo oblast poHtiky. Dit.

K procesu Hlasivcovu.
Pane redaktore!

Jiste velmi mnoho. ctenáru s velikým uspokojením prectlo si
výbornou glosu p. dra Stránského st. a s opacnými pocity pri
jalo projev p. Capka. I laik jako já mel silný dojem, že n e
c h y b i I a por o t a, a I e s o u d, a proto každého poburovaly

útoky soudu a nekterých žurnálu na porotce, kterí (až na
jednoho) prokázali, že svou nesmírne težkou povinnost brali
vÍlžne a plnili svedomite. Pan Capek sesmešnuje porotce jiste
nespravedlive a neoprávnene - jak ostatne již ucinil casteji ve
své zaujatosti proti porotám.

Jakým právem soud a odpurci porot vycítaj í, že porota ne
dbala dobrozdání psychiatn'i? Prece dobrozdání nemuže býti

závazným rozhodnutím; jinak byla by zbytecna porota, byl by
zl'ytecný soud: rozhodovali by odborní znalci, soud by nanej
výše prohlásil jejich dobrozdání za rozsudek. Dobrozdání znal'clt
je prece jen radou, informací laikum, jimiž jsou soudci i po
rotci. Jsou zajisté veci. které, nejsa odborníkem, nemohu po
chopiti ani posuzovati a tu musím proste ver i t i odborníkovi

a na Základe té vír y usuzovati; ani já ani soudce ani porotce
nebudeme rozhodovati ani hlasovati o chronickém zánetu ledvin,

tellurické gravitaci a pod. Ale jsou také veci mi neznámé a
nejasné, které samostatne posouditi nemohu, ale na, které prece
muj zdravý rozum stací po výkladu a vysvetlení znalce; to
jedine prece umožiíuje každému, že mlde míti své mínení,

správné mínení o vecech, ve kterých není odborníkem, cili
o valné vetšine vecí, o nichž kúdý »tvorí si své mínení~. Pan

Capek toto právo a tuto schopnost upírá porotcum, ac toho
r.eupírá soudcum (ani sobe ovšem), kterí prece jsou v té neb
oné discipline stejní neznalci jako ti vysmivaní úredníckové,
remeslníckové a delníci v porote.

To však není vše. To platí ve všech prípadech normálních.

Zde však šlo o prípad v jistých smerech výjimecný, a kdo chce
souditi porotu, musí ::e vynasnažiti, aby dríve sledoval složky,
které tu pusobily na zpusob jejího myšlení. Predevším: zde
nebylo dobrozdání tak .spolehlivé a nebylo tak neprístupné zdra
vému rozumu prostého cloveka, jak to predstírá p. Capek. Také
soucasné pomery v naší justici a vede a ovzduší procesu dovo

lovaly, ba prikazovaly prímo porotcum, aby se nespokojili - jak
žádá p. Capek - nekriticky dobrozdáním, nýbrž aby zkoumali,

pokud mohou se o ne opríti. A ces t jim, že s k u tec n e
s ved o m i t e a po cti v e u važ o val i! Kdyby býval byl
v porote pan Capek, kdyby v ní bývalO! bylo dvanáct takových
Capku, byli by si Capkové rekli: znalci usoudili, že obžalovaný
jest blázen, my tedy prohlašujeme, že nevraždil, a soud by byl
prohlásil osvobozující rozsudek. Ale v porote nebylo »národní

svedomí« v podobe literátu, ale prosté lidové svedomí peclivých
úrednícku, remeslnícku a delníku, kterí bez prímocaré formule,
ale s úzkost1ivdu rozvahou rozumu a srdce uvažovali, nekterí
podvedome, nekterí vedome, ale všichni právem a správne zkou
mali - videti, že byl i vel m i pec 1 i v í - pokud lze odbor
nému dobrozdání duverovati, a usoudili, že na ne spoléhati nelze:
videli, že konecné dobrozdání odporuje pocátecnímu bez dosta
tecného duvodu, vedeli, jak v jiném prípade obnažena byla
úžasná naivnost metod soudních psychiatru a hlavne videli 
tím nijak se nedotýkám odborníku z procesu, na než toto pozo
rování se nevztahuje - že práve v poslední dobe u nás slavná
veda (a z cásti i justice) ve svých nejruznejších oborech (prí
pady již jsou nescetné) stala se devkou mocností a nikoliv
služebnicí pravdy a práva. A rekli si proto - jiste po znacném
boji vnitrním, o kterém se p. Capkovi ani nemuže zdáti 
správne a právem, jež jim nikdo nesmí upríti: neuznáváme,
že ten clovek nevedel, co 'delá, neuznáváme, že je blázen; do
vedl tak dlouho tak promyšlený boj proti svému odpurci, kdo
tak logicky postu.poval, až dosáhl vytceného cíle, odstranení
soupere, ten je prícetný a odpovedný. A když neverili, tedy
tak hlasovali - stejne jako by to ucinili soudci z povolání
v senáte, když by je nejaké zvrácené pocity (jako uprí1išnený
pocit solidarity se spolecenskou vrstvou obžalovaného) neodvra
cely od provedení dusledku jich správného usuzovánÍ. Jestliže
hlasování melo za následek trest smrti, nebylo to zase vinou
porotcu, ale soudu. S tím mel soud pocítati již pri sestavování
otázek a pak by byl našel formulaci, kde by byl vrah ušel
šibenici, ale nikoliv trestu vubec. Porota chtela proste trest,

avšak soud, který chtel osvobození, nedal jí možnost jiného
trestu nežli smrti - vina soudu., ne poroty. Konecne je zají
mavo pro p. Capka, že se pustil do porotcu, a nepustil se do
pana státního zástupce, kterÝ dopustil se téhož cinu, jako po
rotci. že totiž, nevere znalcum, nedbal jich dobrozdání a ne
odvolal žalobu proti neprícetnému (což jedine mohlo býti právne
i mravne správným likvidováním procesu).

Ješte neco k veci: Chcc-li se rozcilovati nekdo nad casto
zdánlivými - jako zde - pochybeními porot, at tedy také uvažuje
o nekterých vzdálenejších okolnostech, které nejspíše ukáží
koren zla: at si všímá, jak se podlamuje duvera v justici a

vedu se shora a jak se tak porušuje prirozený právní cit obcanl'
ostatne nikým nepestený, protože škola stále a stále zustává
životu vzdálena a žurnalistika spíše sesurovuje nežli zušlech
tuje, a at uvažuje, kdo je odpoveden, na koho se rozcilovati!

Špatné príklady kazí dobré mravy, obcanskému porotci je pri
,'czená úzkostlivost a zaujatosti a ležernosti mllže jen nabýti

vzory. .. Snad se nekdy ukáže, že ve sporné otázce' prícetnosti
Hlasivcovy mel pravdu p. Capek a útocníci na poroty, a nikoliv
p. Stránský a ti, kterí porotu hájí, snad se jednou ukáže opak,
to jest nerozhodno; jisto je, že otázka je dnes pri nejmenším

sporná a že kacerování poroty v tomto prípade jest nespra
vedlivé.

To je tedy moje glosa k procesu Hlasivcovu, glosa prostého
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ctenáre novin. který ven, že i prostý obcan, nejsoucí slavný

literát, muže projeviti svuj názor. A kdyby bylo dovoleno pri
pojiti neco, co prímo nesouvisí s tématem, pripojil bych: pan
Capek má ve veci porot velmi nešfastnou ruku. Vidím již, jak
brzo v nekterém novém prípade bude bedovati, jak bylo nekomu

ukrivdeno, ponevadž porota stroze se oprela o' nespolehlivé do
brozdání znalecké, a pak si ani neuvedomí, že treba se to stane
pod vlivem jeho nynejších výkladu o závažnosti a závaznosti
odborných dobrozdání. Víme prece, jak právem bedoval nad
T<·zsudkem v procesu s onou nešfastnou matkou-vražedkyní, na
niž vzpomíná i ve své nynejší glose. A prece ten úžasne krutý
rr.zsudek byl vynesen pod prímým vlivem jeho (jinak skvelého)
výkladu o vine. a trestu. o tom, že vražda je vždy vinou a za
každých okolností musí býti ·potrestána. Tehdy ubozí porotci
desili se. že by citlivé svedomí vynikajícího literáta opakovalo
také nad' nimi kruté prokletí "na vašich rukou lpí lidská krev«
a ve své úzkosti provedli cin opravdu neblahý, kterého odptlrci
pc'rot dobre mohli využíti a využili. Pan Capek je literát a žur
nalista ctený a proto vlivný. to znamená, že má velikou odpo
vcdnost ... To je také skoro glosa k procesu. Budiž mi pro~
minuta. B. H.

(P o z n. r e d a k c e. Otiskujeme tento dopis a u]:ozornujeme
zvlášte ješte na to, jak velmi dobre charakterisuje náladu po
roty. Zdá se, že p. pisatel s velkým cítením nebo s autentic
ností vykládá skutecné její názory. Ve veci samé opakujeme
~vé presvedcení z minulého cbla, že totiž nekteré otázky, týka
Jící se instituce porot, bude treba vyjasniti diskusí.)

II.

Pane redaktore,

Karel Capek ve svém clánku o fJ lasivcove procesu, priznává,
že verdikt poroty v této pri v nem otrásl dtlverou v lidové

instinkty a v sám základ demokracie. Karel Capek se desÍ, že
porotcové laikové nedbali nálezu psychiatru-odborníku, který
odsouzení Hlasivce po zákonu nedovoloval.

Karel Capek asi nesledoval další cinnost pražské poroty po
procesu Hlasivcove a proto mu uniklo, že pražská porota již
i· dubna vynesla verdikt, který odpovídá úplne jeho stanovisku,
ale sotva by ho byl upokojil.

Beželo o 371etou v:danou delnici Antonii Šandovou, kterou
její muž opustil a která ubodala svou nástupkyni v domác

nosti mužove. Hovorkovou. Šandová byla rok v ústavu pro cho
romyslné ve Steinhofu, dvakrát byla v blázinci v Oporanech.
Gn spáchala krátce potom, když byla z Oporan podruhé pro
puVtena jako uzdravená. Šandová priznala, že si úmyslne vzala
na návštevu nuž. Odvolává priznání, že chtela zabít, a priznává.
že chtela Hovorkovou jen zastrašit. Že zabije, se rozhodla. až
když Hovorková ležela na zemi krvácejíc ze zasazených ran.
Vrazila jí nuž do srdce, aby se netrápila. Šandová vypovídá:
»Nebyla jsem pri cinu rozcilena. Jak pak bych nemela rozum.
Kdyby byla nezacala, tak by se nic nebylo stalo. Ale to ona kricela:
Do blázince pujdeš, do blázince! To slovo nemužu ani slyšet.«

Psychiatri nalezli, že Šandová byla v dobe cinu prícetná, že
jednala pri plném vedomí, logicky. Ubodala Hovorkovou do
srdce a nedala se odstrašit ani prítomností náhodné svedkyne.
Psychiatri nenašli prechodného pominutí smyslu a mrákotného
tavu jako u Zdenka Hlasivce. ac i tento, jak dovozuje dr.

Stránský, dobre míril a strílel ne snad na nejaký kandelábr,
nýbrž na svého domnele nej vetšího škudce, tedy jednal ne

mravne. ale logicky. U Šandové je težko pochybovati o tom,
Žl' útocila na domnelého škudce. Proto posílali psychiatri Hla
sivce do ústavu pro choromyslné, ale vydali zákonu Šandovou,
sual! že už trikrát v blázinci byla. Zcela na základe jejich ná
l('zu porota vypovedela, že Šandová je vinnou zlocinem zabi1í
a že za svuj cin zodpovídá. Proto soudní dvur nenalezl verdikt
mylným a odsoudil Šando'lOu.

Bylo by otresením duvery v instinkt lidu, kdyby pražská
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porota jednala i ve pri Sandové jako ve pri Hlasivcove a vy
nesla verdikt odporuj ící nálezu psychiatru? Neotrásá se spíše
duverou laiku porotcu ve spolehlivost psychiatrie a ve vedec
ke-u odbornost soudních psychiatru, když jsou behem jednoho
týdne možné takové dva nálezy? Nedopustil se ve pri Sandové
soudní dvur ne právního, ale vecného omylu, když neodmítnul
nález psychiatru a nedal ho prozkoumati? Ks.

Kritisovati se nevyplácí.
Velevážený pane redaktore!

Dovoluji si zaslati Vám krátkou poznámku pro Váš list.

)'Iyslím, že argumenty moje jsou vecné a že bude lze je do
Vašeho listu zaraditi.

Sta! v "Prítomnosti« ze dne 16. dubna, nadepsaná »Kritisovati
se nevyplácí«, obsahuje opet dukaz toho, že pocet tech, kterí
se staví proti zákonu o kmetských soudech, je znacne vetší

poctu onech. kterí zákon porádne cetli. I autor zmínené stati
chybuje, protože není dosti obeznámen se zákonem, když praví,
že p. Kodícek nemohl podati žalobu na p. Šaldu, protože tento
žaloval až poslední den. Zákon o kmetských soudech na tu
pamatoval, aby podobné podskoky byly znemožneny a ustanovuj~
proto v § 12. odst. 2., že byla-li urážka tiskem spáchána vzá
jemne. muže ten, kdo je pro urážku žalován, podati proti
žalobu i tehdy, když lhuta k žalobe již uplynula, ne však
pozdeji než ctrnácte dnu po tom, kdy byl obeslán k smíru neb
k prvnímu výslechu neb byl mu dorucen obžalovací spis.

Mám za nutno konstatovati a používám této pi"í!ežitosti

k prosbe, abych mohl ješte priciniti zde dve další poznámky.
Chtel jsem sám o veci Pecírb-Mára psáti vetší pojednání,

ale upustil jsem od toho, abych nerozmnožil velký pocet tech, již
bez ohledu na to. že trestní rízení není, pokud vím, právoplatn~

skonceno, se rozepisují o procesu tak, že namnoze lze mluviti
o porušení zákazu obsaženého v trestním zákone, nepsati o ne
rozhodnutých trestních procesech tak, aby to mohlo pusobi ti
na verejné mínení zpusobem, který predbíhá konecnému roz
hodnutí soudnímu. Bohužel je to u nás již zakorenený zlozvyk
takovým zpusobem psáti o trestních procesech, jež nejsou dosud
právoplatne rozhodnuty. Neuvedu-li príkladu, kde to pusobilo
prímo makavé škody na rozsudcích a ublížilo podle mého soudu
nejen spravedlnosti vllbec, nýbrž i velmi citelne nekterým obvi

neným, ciním tak jen proto, abych se nevydal v podezrení, že
straním' tomu neb onomu. Prosím však, aby ctenári sami vzpo
menuli na celou radu procesu z posledních trí let. Doufám, že
mi prisvedcí, že taková kampan tisková, která se provádí od
pocátku procesu až daleko do té doby, která uplyne od zahájení
procesu až do konecného rozsudku, neml1že býti nestrannému
rozsouzení veci soudy na prospech, ba pusobí, jak již jsem jinde
o tom obšírneji psal, prímo teroristicky. Toho melo by se býti
v zájmu správného chodu justice co nejvíce vystríháno, ob
zvlášte tehdy, jde-li o prípad porotní.

A co bych ješte rád rekl, je to, že ministerstvo spravedl
nosti ve svém communiqué, na než autor shora uvedené stati

naráží. nekroutilo rameny nad zákonem o k.metských soudech
Poukázalo jen proti tomu, když prícina rozsudku Mára-Pecírka
byla hledána v instituci kmetských soudu, na to, že odsouzení
pro sta!, která by nebyla urážkou, nýbrž jen kritikou, nemtlže
jíti nikdy na vrub to ho t o zikona, nýbrž jde k tíž i
zákona o urážkách neb špatného výkladu
to ho top o s led nej š'í h o z á k ona. Jistou nápravu ná
zoru communiqué ministerstva spravedlnosti privodilo, ale je
ješte príliš mnoho tech. již veci nevidí správne. Bylo by zcela
pochybeno, chceme-li míti op r a v d u ochranu cti i proti utr
hacnému stihání pouhé oprávnení kritiky tím, že obnovíme
poroty a znemožníme tím nanovo stihání i nejtežších uráže].;:
tiskových. které s kritikou nelze žádným zpusobem zamenovati.

J ediné východi~ko jest poríditi nový zákon trestní s takovými
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definicemi urážek, že nemohou soudci, pakliže správne postu
pují a zákona dobre užívají, což ovšem dokud lidé budou

souditi, zajistiti nelze, za urážku hlásiti neco, co je jen prí
pustnou kritikou. O takový nový zákon se již jedná v rámci
nového trestního zákona. Jsem Vám, vážený pane redaktore,
v dokonalé úcte oddaný Dr. Ernerich Polák.

(P o z n. r e d. Velmi vrele souhlasíme s tím, co p. dr. Polák
1,1 aví o zakoreneném zlozvyku v tisku, který se rozepisuje
o neskoncených procesech takovým zpllsobem, aby mohl ovliv
niti verejné mínení a pusobiti ua konecné rozhodnutí soudu.

Souhlasíme, že »namnoze lze mluviti o porušení zákazu obsaže·
ného v trestním zákone«. Sami jsme na to dokonce durazne upo

zornovali ministerstvo spravedlnosti pri procesu Hildy Hanikové;
bohužel marne. Nemužeme ovšem potlaciti poznámku, že ne
chápeme, proc stanovisko p. dra E. Poláka, tedy vynikajícího
zástupce ministerstva spravedlnosti, je v této veci pouze plato
nické. Kdo jiný, ne-Ii ministerstvo spravedlnosti, má zakrociti?
U ministerstva spravedlnosti to není pouze právo, nýbrž prímo
povinnost. Pripadá nám podivné, spokojuje-Ii se vysoký úredník
ministerstva spravedlnosti pouhým konstatováním, že »namnoze
lze mluviti o porušení zákazu obsaženého v trestním zákonu.«

Co delá ministerstvo spravedlnosti, jde-Ii o jiné porucení trest
ního zákona? Zde tedy je patrne treba neceho vÍCe než pou
hého konstatování. .- Pokud se pak týká toho, že sami jsme
psali o procesu dosud neskonceném, dovoiujeme si uvésti na
svou omluvu, že jsme vyli s vlky a že by nebylo prineslo
mnoho prospechu, kdybychom práve my se snažili úzkostlive
dodržeti ustanovení 2'ál:ona, když pred námi už padesát lidí jej
porušilo! Naopak považujeme prímo za svou povinnost pusobiti
také na verejné mínení zpusobem, který se nám zdá správným,

je-Ii dovoleno jiným pusobiti na ne zpt"tsobem, který pokládáme
za nesprávný. Je-Ii již jednou zákon se svolením ministerstva
spravedlnosti poslán k certu, pak musí býti dovoleno obema
stranám, aby hájily své stanovisko. Dáme ovšem prednost tomu,
jestliže ministerstvo spravedlnosti si vynutí dodržování zákona.
- Pokud se týká poslední poznámky p. dra Poláka, tedy sou

díme, že vadou zákona o kmetech byl? práve to, že nebyla
porízena nová definice pojmu urážky. Dr. Stránský v »Prí
tomnosti« pri jednání o kmetské soudy velmi dllrazne upozor
Tloval na to, že km'etský zákon bez nové definice pojmu urážky
prinese samé zmatky a zneužívání. Vec ovšem dopadla tak, že
rozhodující kruhy se spokojily tím, že p. redaktor Kahánek
z »Ceského slova« nemá žádných obav, a ignorovaly zcela, má-li
obavy Dr. Stránsk.\', jenž náhodou je dokonce profesorem práv
nické fakulty.)

Mládi dostává nabacáno.
Pane redaktore,

máte hezký zvyk, že v Do p i sec h otiskujete charakteristický
projev, i když s ním nesouhlasíte. A prece bych Vám doporu
coval, abyste nekdy byl k temto náhodným prispcvatelt"tm prís
ncjší. Mám na mysli poslední sáhodlouh)' prípis znackovaný
J. P., jejž jste s,ím ironicky nadepsal »Mládí nám píše«. Proti
devíti desetinám tcch výkladll nemám celkem zhola nic. Z každé

rádky ciší onen charakter mladých hochu dneška, pro nej ž se
na ne clovek dívá svrchu, i když sám má veselé mládí rád.
Rozumím tomu, že takovým prostým otištením mezi ostatním
ohsahem Prí tom n o s t i jsou tito »kluci« lépe demaskováni a

zrezáni než nejvážnejším rozborem, k nemuž jsou ve všech
ostatnÍCh redakcích všichni literární odborníci nesmírne ochotni.

V téhle reci, v té konciliantní pozornosti k »nejmladším«, je
naše doba na velkém omylu. Trošku už z neho vybredá, ale
není tomu tak dávno, co falešné heslo o fedrování mladých

posedlo všechny starší pány, kterí nechteli vypadat tak starí, jak
jsou. Ale jediné správní fedrování mladých je nefedrovati je
vubec. Nechat je plavat, jak umejí. Za nejaký ten rok toho
beztoho vetšina nechá a ti, co toho nenechají, protože nemohou,
budou jinak vypadat, protloukli-li se neprízní, než byli-li opa-

trování ve vaticce. Prozatím leží pred nimi celá ceská kultura
na briše. Totiž celá ne, jen ta buržoasní, která vždycky myslí

na to, jak má vypadat a jak se tvárit. Vy mi rozumíte, že
temito buržousty mohou být i velmi vážní cinitelé z partají
socialistických. A cím jsou ti mladí lidé dneška nepríjemní,
to je také jejich buržoasnost. Vzpomenu-li, jak se rval se ži
votem František Gelner! A jak šel na všechny veci mladý
K. St. N eumann! A jak sršela touhou po díle celá jejich

garda, které se ani nezamanulo ríkat si sršatcu. A pri tom byli
opravdu veselí lidé, kterí dovedli rozházet šantán a pobláznit
nocní dívky a rozcilit policii a ovládnout takovou starou Olympii
a provést tisÍCeré báznoství, po' nemž tito mladí páni dneška
vzdychají v básnickách a touží v theorii. Práve v tom dopise
z minulého císla je k tomu pekný doklad. Ten pan J. P. tam
plivl po Karlu Tomanovi: »J sem presvcdcen, že já a iny všichni
kluci bychom nepsali tak smešne, kdy b y c h o mrne 1i to
š t e stí se dostat do Francie jako p. Toman. Já a my všichni
kluci bychom s velikýma ocima a rukama kriceli radostí i pri

odjezdu z Aix-la-Provence a myslím, že bych nepokládal za
nutno s melancholickým pathosem rozervance napsat do Lido
vých novin: Bud s bohem, mesto, jež jsi dalo mír uštvané
duši, telu dalo zdraví ... «

Tedy tohle docela charakterisuje tyto literární buržoustícky

s pósou proletáre. Kdybychom meli to štestí se dostat do Fran
cie! Ale chlapeckové, když byl tento Karel Toman približne
ve Vašich letech, to on necekal, až bude mít nekde nejaké
štestí, nýbrž on už v té Francii byl! A protože se mu zachtelo

i po Londýne, byl i tam! Neboi vlmc dokt"t a krcem a námor
níkl! a exotických jmen nebyla vynalezena v roce 1920, nýbrž
existovala už taky pred ctvrt stoletím. Jenomže 'lidé, které vá
bila. šli za ní a žili v ní a neskládali jen o tom v kavárne
hásnicky. Toho vnejšího dekora užívali oni nejméne; šli za
vecí: šli za životem; a jen tu a tam napsali básen. Ale hlavne
se neprosili o žádné smradlavé štestí, které by jim k necemu

pomohlo. Karel Toman taky jeden cas v Paríži pletl, nemýlím-li
se, v továrne slamené klobouky. Protože byl chlap a šel za
svými vecmi. Karel Toman taky dovedl nemilosrdne kamarády
pumpnout a hned všechno propít. Protože byl chlap a šel za
svými vecmi. Karel Toman dovedl ješte jiné veci, ale vždycky
byl chlap a šel za svými vecmi. Já arci nevím. jestli tito poetové
vedí, co pro mužského, nikoli pro literární devku znamená slovo
chlap. NebOl vzdychá-Ii mladý clovek »kdybych já mel tak
štestí a dostal se do Francie«, myslím, že to s jeho mužstvím
není dost v porádku. Zdá se, že cekú, až si ho nekdo namluví
a zaplatí mu cestu první trídou do Nizzy, aby tam mohl se
svýma velkýma ocima kricet radostí. Arci je taky možné, že ten

pan J. P. je teprve kvintán a to »štestí« nemá, protože by ho
maminka nepustila. Odpustte, že si jinak nedovedu vysvetlit,
že mladý clovek. který po necem touží a je poeta, proste si
pro to nejde. Nýbrž brecí po casopisech.

Ale to brecení by mi nevadilo. Jak jsem rekl: tím že jste
onen projev otiskl, prokoukla také celá povaha tohoto mládí.
A prosil-li jsem Vás o vetší prísnost, týkalo se to práve té
veci s Karlem Tomanem. -Clovek v Praze nemusí zrovna žít

v literárních spolecnostech a muže vedet, že Karel Toman byl
težce nemocen, že si jel na francouzský jih pro zdraví a že je
tam - dejž buh! ..- našel. To jsou ponekud vážnejší veci než
theorie o vypouštení bublin. A jestliže se tento Karel Toman
teskne loucil s místem, jež si zamiloval a jež pro neho znamená
život a jestliže onen pan J. P. v tom vidí smešnost a patho>
rozervance, otrese se clovek pred touto velkou necistotou

»poety«.
Jestliže štcne žere viks, ohlodává škrpály, trhá kapesník, kouše'

koberec, rve se s pentlí, tlape do žrádla a šteká na hrnec 
nechte je vyvádet, z toho všeho vyroste, až mu vypadnou
cucáky. Ale když udelá v pokoji necistotu, je nutno je vzít,
otrít mu v tom nekolikrát cumák, napráskat mu a vyhodit je
za dvere. B.


