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Strana nestranných.
I.

slední dobe ozývají se hlasy, volající po nové

novou stranu? Ješte jednu? Kolikátá to bude?
nemorálnost stranickarení potírat zas jen novou
, vždyt prece cím více stran - tím více nemo
'?! Ci snad vzniká tato strana práve s progra
d p o Ii t i s o v á ní?! - Opravdu se zdá velmi

podobn}'m, že tato strana, dosud nenarozená,
buduje na odpolitisování! A má k tomu dobrou

Vždyt je hrozno, ba hnusno, dívat se na toto po
í-stran:ckarení, despotismus a demagogismus

rejném živote. Ergo: má-li vzniknouti dnes stra
ž by chtela míti nejaký význam, pak musí míti
ramu zásadu: »odpolitisovat 1« Je to snad tro
radoxní: bojovat proti stranickarení a jejím ne

následkum - zase stranou; není však jiné
za nynejších pomeru. Nebot všecky nárky na

ick)' klíc«, na demagogii, stran, na kompromis-
atd. prímo nutí k úvaze: jak je odstranit?! Tak

Y. kompromisnost, která jest hlavní zásadou dnešní
y - bohužel, že jedinou možnou, positivní a prak

zásadou --- ac je eticky vlast'!le zavržení hodná.
vrženíhodná jen tehdy ovšem, je-li neco 

'ho prirozene - co by nahradilo zásadu: »'l1eco za
a heslo: »Dohodh jsme se, že se dohodneme!«

ánli"e jen dobré (teoreticky), protože prakticky je
louvání a »handlování«, bezcharakterní slevování
vného« programu; jednou protO', aby se prospelo
« alespon cástecne, podruhé proto, aby ti »druzí«
zas pro sebe »utrhli« - ale vždycky na úkor,
druhých - a nikoli - jak by melO'býti - k do

šech, celku, státu! - A práve tatO' vyšší idea:
všech, celku, státu!« - musí býti tím »necím

«, hlavní zásauou programovou, základní, pev
U té strany, »mající vzniknouti« - a nikoli, jakO'
,výsledek kompromisu a pomoc z nouze! Proste

se (pouze instinktivne), že idea tak velká musí
in Ý základ - než kompromismus. Každý ví, že
• nespokojenost s výsledky tohotO' zpusobu vlády,

prací parlamentu, se zákony »odbývanými«,
Y zpracovanými«, »ledabylými«, »nedostatec'l1oÝ

ltnejednotnými« (phrozene, protože slepenými),
i omyltl, jež vyžadují radu novd, castO' (prý)
, než je zákon sám«: to je následek toho prak-

O kompromisu. Nespokojenost je všeobecná 
níku - a následkem je: neduvera, která padá

avu vinníku ~ t. j. všech stran.
dalším následkem je: velká apatie k politice a bez
jnost. Byla dosti, znacná už o volbách, cím dále
ke rostla - a dnes už se hlásí k slovu. Príciny

ickéapatie jsou dvojí: úplný nezájem, a pak zhnu
politikou - ci lépe »politikarením«. Úpln,ý nezá

je zejména u lidí zabývajících se necím, co je úplne
pává. Takových je velmi, mnO'ho: bývají to ze
a vedci, umelci a jiní; ale také jsou u t. zv. stred-
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ního stavu; remeslník, sedlák, obchodník delník 
pracující od rána do vecera - který »n~má kdy. na
takové veci« - a hlavne ti, kterí jsou vzdáleni 'Od or
ganisacních stredisek, tedy na zapadlých vískách sa
motách. Proste lidé, kterí se o politiku nikdy ne'zají
mali a »nestarali« - ani zákon je k tomu nedonutil.
Tech je menšina takrka konstantní, stálá. Ale práve
od techto mllžeme prejíti k tem, kterí byli zklamáni
politikou.

Všechny bezpartijníky rozdel,ili jsme tedy na dve cá
sti: první -bezpartijníci apatictí úplne (prirozene) a
druhá - »zklamaní«. Tyto rozdelíme opet na dve
vetší kategorie, z nichž jednu nazveme: »materiál pro
demagogy« a druhO'u: »bezparti,jníci zásadní« - t. j.
z presvedcení. Jak už receno - mužeme vycházet od
lidí bez jakéhokoliv zájmu o politiku, od »politických
apatiku«.Prece však nekterí z nich se priklonili 
nebo se pri, volbách musili ze stra:chu pred zákonem
priklonit k nekteré strane, a to náhodne, bez delších
úvah, bez hlubšího presvedcení. Techto je ve vol,icstvLl
velmi mnoho; dukazem jest znacné presouvání v po
merne krátké dobe 'od strany ke strane. Ten, kdo vidí
do praktického života, ví, jak snadno lze získat tyto lidi
bez hlubšího presvedcení politického, s nepevným po
litickÝm charakterem, bez vlastního názoru životního.
Stací, aby takový cIovek prišel na schuzi neb tábor
lidu, kde recní agitátor-demagog, který dovede obratne
využít pomeru - a už je získán pro stranu. Delníku,
který není ješte »trídne uvedomen({, stací kricet proti
buržojlll11 - naslibovat mu ráj atd. - a už je ptácek
chycen. Stací panu páteroV'i. zeptat se: »Tak co, Ma
toušku, vy prece »ješte({ veríte -({ »No, t,o vedí, jem
nO'stpane!« - »No, to byste mel vstoupit do »naší« li
dové strany, která .. , proti tem bezbožníkum - vy
hazují kríže ze škol! - atd.({ Domácí pán, musí být
prece u strany, která je proti, »tem , , .. bolševikum«,
aby neprišel o svoji »kulicku«. Agrárníku se poví neco
o dech, parcelování - živnostníku s,e sekunduje pri
naríkání nad »temi hroznými danemi«. Ti všichni jsou
nejvdecnejším materiálem pro demagogy - kterí svou
výrecností dobývají svuj chléb.

A :na t a k o v é t o vetšine, na takovém základe stojí
všechny politické strany. Pak se jim vnutí »orgán«;
- ..straník se )>uvedomuje«, a protože hlasy jiných ne
slysí (bud proto, že na to nemá peníze nebo cas), verí
už pak pevne ve svou stranu, jako »jedinou« (každá je
»jediná«!) a v její pámbícky. To vše se zejména da
hlo v myšlenkovém chaosu poválecném - ted už se
takto jen paberkuje. Avšak také se mnoho utíká ze
stran. Lid ve svém jádre zdrave naivní, duverivý a
dobrácký poznává, že mu bylo klamne slibováno, že nic
skoro se nesplnilo a že »pOLlzeplatí na ty pány u pra
mene«, a bud se úplne zríká politiky, anebo hledá, víc
už premýšlí a vstupuje do jiné strany s pevnejším pre
svedcením. U té bud zustává, anebo, zase zklamán,
tím více pak se vyhýbá nolitice: ztratil totiž duveru
docela. - K tem hledajícím musíme pripojit prebeh
líky, šplhavce, kariéristy, kterí se od tech, již poctive
hledají svou stranu, liší tím, že oni hledají stranu pro
sebe nejvýhodnejší, nejvýnosnejší, a me'nÍ je podle si-
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~uace. I techto »politických chameleonu« je dost. Je to
Jeden proud bahna verejného zpolitikareného ž·ivota.

Další bezpartijníci se rekrutují ze straníku pevných
(stálých), kterí z ruzných prícin vystupují ze strany
- a »odcházejí do ústra'llí«. Z tech prícin je to nej
casteji: nesouhlas s novým programem strany, nebo
s praxí strany, s vedoucími ci'll,iteli - a casto také ryze
osobní príciny. Doklady neuvádím. Každý z·ná ty
spory, polemiky, secesse, aféry, soudy, a nad tím vším
je cloveku úzko, hnusno a smutno. Príciny toho všeho
jsou mnohé - a hlubší; z nich zejména poválecná de
moralisace, prospechárstvÍ, myšlenkový chaos, nedo
statek zpusobi.l'ých sil pro nové úkoly a nahrazování
jich neodborníky podle politického klíce, a korenem
všeho je zneužívání velkých ideí. Ale to je už jiná ka
pitola.

A nyní nutno pojednat o, nejduležitejší skupine bez
partijných - nikoli snad poct'em - ac i ten je
závažný a pozoruhodný - ll1,ýbrž práve svou vnitrní
cenoU' - qualitou. Jsou to bezpartijnÍci zá
s a d o v Í, jež charakterisuje ta vlastnost zejména, že
j'im žádná ze stran nevyhovuje. Duvod pak tohoto
)}nevyhovování« je bud v ideovém základe programu
stran a casto také v rozporu programu a prax'e, jež je
velmi )}pochybná« skoro všude. Prícina nevyhovování
ideových základu stran, prícina nespokojenosti s nimi
tkví pak v techto bezpartijnÍdch zásadových samých.
A tážeme-li se dále: co jest to, že nemohou souhlasit
s žádným programem anil praxí stran, pak musíme od
povedet, že všichni, mají jiný, svuj, vlastní názor, sv'oje
kredo, svou politickou morálku. A tím práve se liši
od prvé kategorie, již jsem nazval )}materiálem pro
demagogy« proto, že nemají vlastního názoru; tuto
druhou kategorii práve tato vlastnost charakterisuje.
A tuto vlastnost: svuj vlastní politický názor má jen
ten, kdo muže, dovede, ,chce, ba m u s í si vytvorit svuj
vlastní ll1ázor životní - a pak eo ipso také politický:
a to je intdigent. J. B.

Bulharská fronta.
Tento clánek ze srbského pera vy

stihuje celkem velmi dobre pocity, jež
chová západní Evropa k vzrušeným
událostem v Bulharsku, a potvrzuje
správnost linie zahranicní politiky
ceskoslovenské. V Bulharsku, zdá se,
už dávno není nic jiného možno než
vyhánet dábla belzebubem.

V prv:ní dobe po zdareném bulharském prevratu z 8. cervna
1923 mela vláda vítezných spiklencu pro Evropu dva argu
menty, které mely omlouvati to, co se stalo v Bulharsku. První
je: násilnický režim Stambolijského; druhý: bolševisace Bul
harska, jež byla provádena oním režimem.

Jakým dojmem pllsooí ony argumenty dnes, dve léta po po
rážce družbašu a utvorení spiklenecké, dustojnicko-korpitské
vlády? Zemrelý Stambolijský je obvinován, že zavedl diktaturu
a že se neohlížel mnoho na Zákonitost, že neprátele státu sto
tožnoval s nepráteli vlastní osoby a vlastní strany a že s nimi
zacházel nelidsky, nepriznávaje jim práv sVobodných obcanu.
Pokud jsou ony obžaloby oprávneny, je otázka samostatná;
ale cc prinesli Bulharsku lidé, kterí je osvobodili od družbaš
ské diktatury, nezákonitosti a teroru? Tato otázka ziistane ne
zodpovedena - po všech hrllzách, které prožil národ od Veliké
nedele do dnes.

A jak vláda Cankovova provedla své druhé poslání: záchranu
Bulharska pred bolševismem? Stambolijski byl dle obvinení

svých protivníku zbraní v rukou komunistu, vedome i neve
dome, a jeho režim pripravoval pudu režimu bolševickému. Co
tedy ucinili následníci bývalé zemedelské vlády, aby Bulharsko
nebyld obetí moskevské internacionály, ale baštou Evropy proti
její zlovuli? Ucinili to, že dnes, dle tvrzení samotné vlády Can
kovovy, levé krídlo družbašl't - což znací vpravde celou stra
nu - je v jedné fronte s komunisty. A proto jsou bulharští
emigranti v právu, když ve svém apelu osvícené Evrope žalují
na tuto vládu, že »nejen že není stráží demokratické Evropy
proti bolševismu, ale je nejvetším viníkem ve tvorení podmínek
pro zbolševisování Bulharska.« Je nesporno, že jsou v právu,
i když se pokoušejí rozbourit evropskou verejnost, odhalujíce
pred ní more zlocinu:

» ... Vláda prof. Cankova, - praví se v apelu emigrace, -'
dostala se k veslu násilím a namáhá se násilím udržeti se pri
vesle. A tak povraždila milácky bulharského národa: A. Stam
bolijského, P. Daskalova, Spasu Duparinova, Petka D. Petkova
a desetitisíce malých i velikých delníkll v bulharské zemedelské
organisaci. Ale protože touto prolitou krví nemohla zlomiti
vlili bulharského národa, prišla s plánem umelého vyvolání zárí
jového povstání, za kteréžto príležitosti bylo vykonáno v hi
storii dosud neslýchané barbantví ubitím 18.000 sedlákll 
clc.nll bulharského zemedelského ;svazu. Z toho duvodu napsal
známý básník bulharský: »Alexandr vraždil bulharský národ
tak, jak jej nevraždili ani Turci.« Celé vsi byly vypáleny, det
ské i dospelé hlavy byly nabodány na nože a nošeny po polích,

,tisíce žen i dívek byly znásilneny, a bezpocet je prikovaných,
zbitých a do vezení uvržených obcanll. Ale všechny hruzy 11l

dovedly polekati bulharský národ. Tu hledala vládnoucí kama
rila Cankovova jiné cesty pro svoji hruzovládu. Prohlásila celý
národ, jenž zápasil pod praporem bulharského zemedelského
svazu, za bolševický, a zápas proti vláde za zápas inspirovaný
III. internacionálou. Pod touto maskou ubíjí se jako dríve 

už celá dve léta. Pod slovy: »poklls o útek«, »samovražda«,
»otrávení«, »zadušení« skrývala se smrt desítek i set predních
vtldcu bulharského zemedelského svazu. Tak se stalo se Stoja

ncm KalaCevem, Krumou Popovem, Cyetkem Avramovem, Ra
doslavem Notevem, V., lvanovem, I. Stojkovem atd.

Ale co muže ucinit »osvícená Evropa«, ke které se obrací
emigrace, proti Cankovovi a jeho krvavému režimu? Emigranti
kladou tyto konkrétní požadavky:

1. ab strhla masku, kterou se namáhá Cankov zakrýti hruzu,
jíž svírá bulharský národ, a aby mezinárodní anketou byla od
kryta všechna násilí, pronásledování, zavírání, vraždy v celém
Bulharsku.

2. Táž anketa necht projedná obžalobu z bolševismu, vzne
senou proti bulharskému zemedelskému svazu, aby se mohla
potvrdit její bezduvodnost a vyšel na jevo zchytralý úskok.
Tato anketa neche potvrdí pravdu o 9. cervnu, záríjovém vraž
dení, atentátu atd.

3. Prosíme rovnež celý kulturní svet, aby se pripojil k po
žadavku anglického verejného mínení, vyjádrenému v parla
mente: necht jsou '.provedeny svobodné parlamentní volby
v Bulharsku, v kterých. by národ svobodne vyjádril své touhy
i své politické cíle.

Taková anketa je dnes cirou nemožností. Anketu by mohla
provésti pouze kontrolní komise. A kdo sestaví tuto komisi?
A kdo prinutí Cankova a Borise, aby ji prijali - a kdo even
tuelne zabrání, aby nebyla její práce znemožnena? Na príklad,
pátrati po pravde o 9. cervnu znací - to je jasno i bez
ankety - postaviti pod obžalobu celou soucasnou vládu i krále
Borise. Znací to tedy dále alespon provisorní odnetí vlády.
Ale je neuveritdné a nemožné, že by lidé, kterí se neštítili ani
r.ásiIí a krve, aby se dodrali k vláde, bez odporu ji nyní opu
stili. Takovou kapitulaci bylo by možno cekati jen V tom prí
pade, kdyby bylo užito moci. A kde je ta moc?
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je i požadavek zarucení svobodných voleb nereelní.
bud vubec nic nebo znací cosi nedosažitelného. Ne

svede-Ii se na obvyklou frási o »kontrole Evropy«,
Caokov nebyl až dosud, ale která mu ani trochu nepre

ho znací: intervenci, vážnou a silnou v každém
kde by se orgány bulharské vlády pokoušely o nátlak

První je nepotrebné, druhé nemožné.

Evropy je nemožnou už proto, že se na stav

rsku nehledí ocima bulharské emigrace. Je samo
režim Cankovuv i jeho barbarství nejsou sympatic
. Ale státníci všech zemí mají dost jiných vážnej
tí na všech stranách, než aby je mohlo zaujmouti
byli soudci o jednání bulharské vlády. Mimo to,

má dokonce pred dnešní konfusní a polekanou Evro

té zásluhy. Pobila 18.000 lidí, praví emigrace. Ale
vidí pouze konecný resultát: to je, že vláda Cankovova
923 »potlacila komunistické povstání«, a stejne tak že

zkríšení svým energickým zákrokem presekla bolše

at prímo u korene. Ona tedy nejen projevuje vuli
ti energicky proti bolševickému 'lebezpecí, ale podává

že je schopna úspešne skonciti t~nto úporný boj. Tento
muže býti po názoru a tvrzení bulharské zemedelské
vrope úplne lhostejný, nebOl není prý nebezpecí, že by
á vlna mohla zachvátit i Bulharsko. A pokud prý ta
existuje, je pouze následkem divošských metod vlády

, jež ciní z tichého bulharského sedláka vzbourence

, Mužeme ríci, že je to možno, a patrne tak bylo
do podzimu r. 1923. Ale dnes je težko veriti, že by

bylo tak chráneno od bolševismu, jak se snaží do
rští zemedelci. A kdyby se zítra srítil režim Can
príliš pravdepodobno, že by jej vystrídal režim ze
svazu: vše ukazuje na to, že by se pány situace

umsté. A že by eventuelní komunistická diktatura

u, jež by znacila pouze rozšírení teritoria soucasného
Ruska, neprinesla ani bulharskému národu, ani Bal

. Evrope, žádné zmeny k lepšímu, je evid.entní. A
v patrnosti všechny tyto možnosti, musíme jednání
i jeho vlády merit jiným merítkem. Nebol není ko
, potrcbno premýšleti, na základe toho, co jsme videli
jaké krásy by prišly s 'bulharským typem komunismu:

svým pocínáním projevovali se bulharští komunisté

Cankovova spolecnost je pro nás menším zlem. V apelu
na Evropu se praví, že bylo záríjové povstání vy-

p!ánovite«, a sice bulharskou vládou. Je možná, že si
1a tohoto šíleného pokusu, a že cinila, co jen mohla,
u došlo. Ale je rovnež potvrzenou pravdou, že i bul
munistická strana šla »plánovite« k témuž cíli. Zda
'ciativy ci po diktátu z Moskvy, je úplne lhostejno.
padá odpovednost za smrt tolika tisícu bulharských

komunistickou stranu stejne jako na vládu Canko
Vne, v nejnovejších bulharských hruzách lze težko

j více hrozné nelidskosti: na strane vlády, která nej
JI své protivníky bez souzení, a potom je soudí 

ciam«, nebo na strane komunistu, kterí provádejí
masse.

té tedy svým nerozumným postupem utvrdili posici
Evrope. A proti resultátu té práce nepomohou žádné
Mclská strana nedovedla vcas oddelit svoji vec od

istu, Je tedy sama vin na, že Cankov muže dnes s ja
hem prohlašovat pred urcitou cástí evropské verej

CD lid, jenž bojuje pod praporem bulharského zeme-
vazu, za bolševický. Je více než možno, že Canko

mírneji receno, nebude škoditi ani tato pohružka (a
v apelu bulharské zemedelské emigrace: »... My

lašujemc, zdllraznujíce, že pravdy není potrebí
zápas proti režimu prof. Cankova neustane, a do-
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kud on nebude kapitulovati, bude Bulharsko jevištem vzájem
ných obcanských boju. My, emigranti, i když bychom chteli,
nemohli bychom zadržeti nespokojenosti, která vre uprostred
hnlharského národa a jež se každodenné vybíjí novými a no
vými ciny,«

Což znací naprosto bezohledný zápas, takový, jaký vidíme
už po dva roky, zápas až do konce, do kapitulace Cankova. Ale
- pred kým do kapitulace? Pred temito »novými proudy«,
v ncž se dle slov emigrace vlévá rozhorcení bulharského ná
roda, a kterých emigrace, tedy vedení zemedelského svazu,
nemuže více zastaviti? Co by Evrope a míru na Balkánu pri
nesla tato kapitulace a ev:entuelní vítezství techto »nových
proudu«? Cosi velmi neurcitého.· A proto je úplne prirozeno,
pokud se týce této neurcitosti, která muže prinésti nové, dnes
jei;te netušené možnosti, že na západe, kde nejsou príliš nežní
vuci Balkáncum, vzniká možnost predpokladu stabilisace krva
vého režimu Cankovova. A je rovnež skoro urcité, že by Evropa
pr:jala i pád Cankovuv stejne tak, jako prijala pád Stambolij
ského: jako dokonaný cin. Ale v soucasných pomerech lze
težko veriti, že by mimo hranice Bulharska bylo cokoliv pod
l11káno, aby byl podobný cin urychlen. Jestli v tom smeru bul
harská emigrace neco ocekává od »osvícené Evropy« a jejího
svcdomí. velice, velice se naceká.

Posledních krvavých událostí v Sofii a vubec v Bulhar

sku chtela vláda Cankovova vykoristÚ do krajních možností:
Pokus opravdu sliboval úspech. Ale tyto možné, dosud neusku
tecnené uspéchy kompromitovala sama vláda, popadnuvši místo
podaného prstu hned celou ruku. Jí nestacilo, že beze slova
výtky s kterékoliv strany dostala možnost, aby do urcité lhuty
zvetšila znacne vojenský kádr, ale hned kvapne vyrukovala

s požadavkem, aby tyto. sbory byly ješte zvetšeny, aby
urcená doba byla prodloužena, a t. d. Evrope však prece
nejde do hlavy, že by i na Balkáne mohlo být jediným
lékem -proti bolševismu zavedení všeobecné branné povinnosti!
To ani Cankov nedovedl nikomu vsugerovati. Kalfov se pravde
podobné vrátí z Paríže a Londýna s nemnohou slávou, ale do
sti docílil tím, že byl v Belehrade slušne uvítán, ac je to clen

práve oné vlády, která nekolik dní pred tím verejne obvinovala
Belehrad jako spoluvi1l11íka v sofijském atentátu! Pravda, je

to sláva ci zásluha prazvláštní míry, originelní, ale zdá se, že
v ,Sofii mají jakousi zvláštní míru pro podobné veci.

Národní hospodár

Hospodárská konfederace.
Myšlenka hospodárské konfederace ve strední Evro

pe ci celní litnie nebo obnova starého Rakouska at ho
spodárská ci také politická nebyla už od pocátku cistá.
Vždy tesne za ní stála pomoc »ubohému« Rakousku
a trochu dále stíny nemecko-madarské hegemonie.
Vídenští politikové dovedli ji casem vždy obratne roz
vírit a využít pro ni dlouholetých známostí na Zá
pade. Vzpomínky na blahé zašlé casy byly vždy novou
pohnutkou, aby ji rakouská žurnaEstika ucinila pred
metem rozhovoru. A pro strach pridávají ješte, že
se spojí s nekterým velkÝm sousedem, nejradeji ovšem
s Nemeckem, a jen pro zmenu ríkají, že s Italií.

Niceho se snad v Rakousku nedržel,i tak houževnate,
ani své dy,nastie ani vojenské slávy, jako této my
šlenky. Rakousko je jako vdova, jež nechce vyckat
ani »karencní« doby a chce se vdát za každou cenu.
Nechce samo žít, je fysiologicky nuceno nekomu se
oddat. To není jen lesklý námet z baru, to je Gpravdu
po nekolika stech létech houževnatá životní myšlenka.
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To, co se Rakousku stalo, bylo opravdu to nejhorší.
Uvyklo po staletí žíti z práce druhých, býti hlavou
trebas prázdnou, býti vudcem trebas slepým, býti
vrchním aranžérem velké menažerie v monarchii. DQ
v'edlo hrát krotitele s bicem i smešného augusta, ale
prece bylo principálem. A casem získalo v tomto cirku
i obratnost, a když hladové a zbídacené šelmy nekdy
vycenily zuby, dovedlo je uspokojiti i odpadky se svého
stolu. B)'Ilo to bídné, ale prece to byl život velmoci.
I dnes by mohlo žít, ale nikoli jako vrchní menažér,

nýbrž jen jako »lepší delník«, který má to, co si vydre.
Ale to Rakousko delat nechce. Schudlí synové milio
nárú cídí radeji boty, než by se stali delníky tvori
vými. Nebude-li zítra pršet, zemrou hladem. I Ra
kousko plní ženevský program, a'le tak, že musí ze
mrít, až dojde poslední záloha z pujcky N árodlt, ne
seženou-li se peníze nové. Ale Rakousko ví, že ne
zemre. Je odhodláno žíti na cizí útraty a má dosti
strašáklt, aby si vydupalo novou pltjcku. Spojí se
s Nemeckem ... vyvede luzu na Okruž~1í trídu a vy
bije kavárny, obchody a banky ... uciní z Vídne stre
disko anarchistÍ'ckých a komunistických ag-itací ...
, J eco se musí stát!

A vskutku nestane se nic jiného, než co je nejne
vhodnejší. Pujcí se znovu Rakousku peníze a toto je
spokojene jako mladý pensista pod dozorem Spolec
nosti Národu stráví a pak vyrukU'je zase se svými tež
:::\"mikusy strašáklt.

My máme jiste proc se bát spojení Rakouska s Ne
meckem; musíme míti nejvetší strach pr,ed útvarem,
jako bylo Rakousko. Ale to ješte neznamená omezit
se jen na agitaci pro rakouskou pújcku a po prípade
sami mu pújcit ze svého mála, nýbrž musíme nalézti
nebo alespon pomoci ,nalézti nejaké rešení, nebot nám
na tom ze všech sousedll nejvíce záleží. Zde nepo
mohou theoretické úvahy a mravní kázání, že ŠV)"""

carsko je menší a dovede krásne žít, že nové státy bez
tradice a zkuš'eností dopracova,ly se nejkrásnejších v:\'
sledklt a zajisti1y si tak samostatnost, nebot R a
k o u s k o pro ste ne c h c e s a m o žít a nic hor
šího se mu nemuže stát, než se mu stal'O. My :chceme
býti pány ve svém vlastním dome, nebot cr1ástech tri
sta let naucilo, co je to sloužit za »hrnec stuchlé rýže«,
ale Rakousko, nemllže-li být pánem, chce býti aspon
vrátným v dome pána. Opravdovost této snahy
osvedcilo za tech pet let více než dostateone. Ovšem
zkJlame se, at jdou veci kterýmkoli smerem. Blažené
Rakousko se již nevrátí.

Nicméne prece musíme hledati rešení ve vlastním
zájmu. Sousedé jsou vždy na sebe odkázáni a jejich
pomer je výslednicí dvojice sil. Právo a úmluvy mo
hou jen chránit život, ale ,nemohou jej zarucit. Proto
u nás jediných sousedlt Rakouska nebyla myšlenka
»konfederace« neb celní unie docela zamítnuta. Jde
ovšem, jak élJnijinak není možno, jen o prvky, jimiž
podobná sdružení zacínají. Prozatím jen o pre d
n o s t n í cla. Rakousko a Ceskoslovensko mají si"
poskytnouti celní úlevy, jež se nesmí na ji,ný stát roz
šíriti prostou klausulí o nejvyšších výhradách, pro ty
predmety, které se v j-edné nebo druhé zemi h o s p o
d á r nej i vyrábejí. Takové výhody si poskytují dnes
nejen politictí prátelé, nýbrž i sousedé. Ovšem že zna
menají vždy aspon ohledy, když ne vázanost.

Jest otázkou, zda mltžeme k takovému rešení pri
stoupiti s Rakouskem a zda nám z toho hrozí nejaké
národní neb politické l11ebezpecí. Jest zrejmo, že jen

z prednostních cel nikoli. Ani když si ješte navzajem
poskytneme tari.fní, pasové a jiné právní a obchodní
úlevy. Z tohoto rešení múžeme získat hospodársky,
což práve potrebuje nejen Rakousko, nýBrž ~ my. Ne
treba se ani 'Obávat vliv'l1l rakouských Nemcú na su
detské. Nezapomínejme, že po m e r bud e v ý
s led 11i c í d vou s i 1. Jsme-li slabší, ,nezachrání
nás z' germánského obj'etí ani odmítnutí prednostních
cel, jsme-li silnejší, mltžeme jen získat. Užší styk
muže spíše stlumit odstredivé snahy našich i rakou
skÝch Nemcu, nebot hospodárství a politika jsou ka
paliny ve spojit:\'ch nád'Obách a co je rozhodné v ho
spodárství, není bezvýznamné v politice. Vyloucení
techto vlivlt si mohou sice obe strany slavnostne slí
bit, ale život by iIl,ebyl životem, kdyby je vylucoval.
Prednostní cla a jiné výhody neomezí se jen na Ra
kousko, casem patrne pripoutáme i, jiné státy, Jugo
slavii a snad Rumunsko a Polsko. Je to v našem zá
jmu, aby se tak stalo. To dnes nejsou již jen tradice,
které vytvorilo staleté Rakousko, geograficky sesku
pené kolem Dunaje, ale vede k tomu celá moderní vý
roba a oekonomick:\' princip s poj o vat i s e v c e 1
k y h o s pod á r s k y p o k u d m o Ž 111o So b e
s ta c n é.

Tato myšlenka zde je. V minulosbi, ukázala velkou
životní sílu, bohužel že jsme byli ze všech složek skoro
nejslabší. Ani dne& se tato myšlenka ,nedá oc1stranit
jen zapíráním, a nám toho snad není ani treba. Na
nás je jen, abychom byli, když ne složkou silnejší,
tedy aspon rovnocennou. Dnes se také tato vec ne
reší a nebude rešit jako za dob absolutismu, centra
lismu a dynastické politiky.

Jest sice pravda, že se vláda hospodárských vecí ne
vrátila ješte úplne do našich rukou, tím však ,nejsou
vinna prednostní cla, nýbrž spíše ti exponenti národ
ních stra:n, jimž hácek nad s nebo r pomohl dO' správ
ních rad mnohých ultragermánských podniklI, ale
kterí pro národní vec neuCÍ:nili více, než že berou ta'11
tiemy. Jest ovšem pravcla, že ,nejsme kapitálove sami
tak silní, abychom financovali celý SVltj prltmysl, ale
mohli jsme i v tomto ohledu býti na tom lépe a pak
tak jako tak jsme Rakousku pujcili a ješte pltjcíme,
aniž bychom SVltj vliv zajistili jinak než zástavou
príjmú z cel a monopolú. Rakousko mltže hrozit, do
kud jest vyrazeno z hospodárského obvodu Evropy
- a vyrazují je pomocné akce - ale jakmile bude
jednou k tomuto vozu pripoutáno, musí táhi110ut podle
všech tvrdých zákonú. Tak bude r a k Q u s k é n e
bez pec í odstraneno spíše než pltjckami, sliby a
hrozbami. -cheth-

Divadlo a umení

Opereta a revue.
Velmi doporucuji, aby te :nehledali, v naucných slov

nících, co to jest frottola, ciacona, passacaglia, usly
šíte-li, že mladý hudebník propadl k vltlj. nim pri stát
ních zkouškách CÍ' rigorosu; nebot jiste se nesrovnává
ve vašich ocich vážnost doktorských zkoušek s poulicní
odrhovackou, byt by byla dost historicky stará, až
z quattrocenta. Taková frottola s refrainem na lidovou
IJísnicku, zkarikovanou a posmešnou i vuci lidovému
popevku i VllCÍ'pocti,vému umení polyfonické školy nizo-
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ské, ci ciacona a passacagli'a, lehounké umenícko,
v lebující se technické dovednost,i, již rozvinula mu

seria, a vedoucí k francouzským vaudeville-airs,
to jest vlastne již kus operety, jež nemohla vznik

" t~ jedine proto, že nemela prostredku a že nebyl
JI cas.

Až Jacques OffenQach, onen rozkladlllÝ a prec jen
riv~ clovek; až bylo dost velké opery i lyrick~ zpe
hry: až opéra comique pocítila potrebu menší for
; až Paríž shledávala druhé císarství velmi, amu
tní; až policejní prefekt narídil Offenbachovi, že
, hrát divadlo jen se 3-4clenným souborem: tehdy
enbachohlásil své »bouffes parisiens« v Salle La
e a psal své operetní aktovky, jakožto druh samo-

ý. Tehdy chtelo být všechno en masse štastno;
Iijaká interludia, provazolezci a kejklíN vyplnovaJi.
iakty pochmurných tragoedií divnou, ale pr,ec jen
vickou,a drama muSÍ'lo ostatne mít v druhém aktu

vn)'ballet a bylo zavázáno v pátém, posledním, pek
a štastne se skO'ncit. Když už museli zatanciti, dru
u empiru pohrební tanec, nebylo lepšího, než Of
achuv cancan. Paríž chtela, jak vtipne ríká A.
gin<,svojí musiquette, v operete jí dO'stala; potre-
la-lijméno pro casopis, ješte nedávnO' vyptljcila si
o Offenbachovy operety »La vie parisienne«. Ob

uhla, ale prec jen chytala se dobre. Nebot tato
reta vytryskla z pravého ŽIvotního e1ánu, nekašíro
ého pov~'šel1lskouspo1'ecností, takže ani Bizet tesne

získáním :Rímské ceny - nejvyššího hudebního
ání - nikterak se nerozpakoval do vypsa;né ope
j wutežezaslati své operetní dílko »Le docteur Mi
« a nic se nestydel, že vyhrál.

ak preskocila opereta do Vídne; a jak by ne. Po
enhachoveaere, po prechodu Raim'llndove, vyslala
1i slavnoll trojici: Suppé, Strauss, Millocker. Pak
ly napollobeniny, jistý stud za typ vídeI1ské ope-
; s kultem hudebního slavismu zaobchodoval si
retc Nedbal; a v tom všechno padá; nastává dlO'l1-

t~·úpadek operety, v nemž nalézá se ješte porád.
tn slovanských pl1dtl mísí se do ní pudy moder
tanetl barevných ras a soudobé zbO'hatlé spolecno

nesmyslneexponované; není to nic, než ustavicné
ceodumrelému typu vídeI1skému, který jest ovšem
v vyžit. Není však ani, bez urcitéhO' významu so

ického, že soucasná doba nedovedla si' .napsati
operetu, ac po stránce hudební by mohla z fine

iedu znamenite týt, jako ta prvá opereta Offen-
ova, ci ona frottola.

to nedostatek hudebního vtipu a sujetová hlou
, !\ly sice umelecky a programove :11Iesn,;Íšímeope
a nebudemejí snášet, ale patrne nezmužeme ni,
I jak ucí zkušenost, dokud všichni lidé nebudou
vlenijen na vyškolené, prísne orientované kritiky
neméneprísne programové umelce profesi'O'nály.
romesi myslím, bez souvislosti s 'operetou: to by

velminudné.) A tak opereta na svete je a není
jímavo povšimnouti si, pr'oc je tak ubohá. Vinui obecenstvo.Málo ví a zná, je težkopádné jako
ralý stroj, ríci mu neco jen ,lehce, je príliš težké.

Ž, tak už na plná ústa a je práve v tom smeru vý
no, v cem si'obecenstvo u l"omiku libuje. Naproti
Offenbachova opereta: je v ní mythus, legenda,

ntismus i nejvšednejší události dne. Dnes' z ní
ho ztrácíme; všechny ty nuance, jimž obecenstvo

rozumelo i pod pláštíkem nejaké anti,cké korunní
zny, jsou dnes nesl0zumitelny a to do té míry,
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že ztlstává z nich jen ona vnejší. kostra, která - hled
me! - jeví se jako velmi seriós.ilií., takže vyskytují se
s podivuhodnou periodicitO'u hlasy, volající Offenba
cha i,do souboru Národního divadla, a ve Vídni zarídil
si na nutné úpravy E. W. Korngold náležite vyprave
noU) dílnu muzikantsk,ou i nO'vinárskou. Tato Offen
bachova opereta francouzského stfihuvyznacuje se pri
léhavou, epigramatickou charakteristikou detailu, leh
kou melodikou, svežím proudícím rytmem, takže poslu
chac kolébá se na povrchu deje, pripraven ustavicne
úkosem proklouznouti do spoda, chytiti narážku a vu-.
bec tvárih se k veci jako uEcnické typy ve filmu. Hu
debne je také tak k011lcipována; v žargonu se tomu
ríká, že je delána na vložky. To znamená, že sklada
tel chytí s,e slovesnéhO' obratu, ovšem musí být pósíro
ván a pointován, a spustí. Pak je tO'velmi prirozené a
organické. Naproti tomu typ víddíský ve své, rekneme
klassické, dobe, zamenil jen prostredí a detailní struk
turu hudby. Je logické, že francouzská opereta doby
druhého císarství oblíbila si velkou spolecnost, a že ví
deI1ská našla své typy ze zákoutí Práteru, kde pan
stvO' i Wiener Kinder položili mezi sebe pocínaje od
vecera do rána rovnítko. Hudebne si to vyjádrili pre
devším valcíkem, který spojuje v sobe písnickovo'll me
lodiku s tanecním rytmem. Ale v tom bylo hudebne
i sujetove veliké nebezpecí, kterému následovníci ne
odolali, totiž nebezpecí séntimentality a triviality. Tím
se otevrely dvére nemeckým Li'eder, náramné citu
pln)rm, které obecenstvo stahovaly prímo do »nitra«
deje, utápely ho v citové sladkosti a v umeleckém re
meslu Wi·ener Werkstatte, K t'omu bylo podle jejich
usuzování potrebí operetu prokomponovati' a 130 ly
rická opera, napodobovati techniku bez jejího gene
tického smyslu, odvrhnouti situacní vložky a nahraditi
je citovými dejovými scénami. TO' ovšem vedlo k úpl
nému splošte:ní, které se spíše ješte prohlubuje než vy
rovnává nejnovejší tenden'CÍ nahraditi vídeI1skou »hdo
vost« nov'0U poválecnou spolecností, starší hudební
pudy transplantací nových mondéních elementu, nahra
diti ze zrejmého nedostatku britký vtip rozvleklÝm vý
klaclem. To, co na starší operete bylo ptlvabné, totiž to
celé nic operety, stalo se najednou velmi závažným,
kdo ví jak duležitým citovým závažím. Richarda
Strausse »Kavalír s ruží« zpívá obsáhlou filosofii také
této operety: »Lehounko žít, lehouko cítit, lehkou ru
kou vše brát, držet i pouštet«, zatím co skutecne žitá
opereta se docela nijak nestará, aby z náhodných fraš
kov)'ch situací tv'orila svetový názor.

V dejinách hudby operetní útvary se vždy vyskyt
nou, jakmile panující styl jest vyvrcholen, takže nové
prubojné umení hledá novou stylotvornou techniku,
chce-li dále, a kdy široké vrstvy obecenstva prijímaly
již vcerejší revúluce a výboje jako své bežné zboží.
Není prehnáno, abychom nemusil~ jít opet do dalekých
století pro príklady, pripomeneme-l:i nedáv.nou dobu,
kdy v každém kolovrátkovém kusu byl vliv »Tristana«,
a všimneme si dnes nekterých Hašlerových písnicek,
které jsou psány v celotónové stupnici Debussyova
impressionismu »Péllea a Melisandy«. A zpívají to pri
svátecních úklidech i velkém prádle, a nikdO' si toho
ani nevšimne. Hudební materiáli k nové operete je tu
dán, ale opereta ho nedbá, ·což jest, mimochodem,
dobre, :nebO't pro hudbu není vetšíhO' nebezpecí než
obehrání. Zatím co se propásá situace a nezapíratelná
potreba operety pro velkomesto, na místo její vniká
jiný hudební útvar, revue. Z puJ.i opereta, z puli vý-
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pravná hra se zpevy. Teží z .operetní lehk.osti, a po
hyblivasti (jakožto typu nikoli s.oucasného druhu), teží
také z vyrastlé snahy po hodne pestrém a rozlehlém
deji, odehrávajícím se spíše filmove v útržcích než di
vadelne v logických scénách. Titulky a predehry ob
starávají samostatné vllOžkychansanové, abrazy samy
jsau baletní povahy s náležitou výpr.avau. Ale ta jest
genrove jen divoký výhonek, který sice muže být také
štepován, ale který dnes pusobí, vÍ0e jen farmální no
vot.ou, vetší výpravnou »odvážn.ostí« než skutecne na
vým prínasem. Je jiste divadlem, a,lleznacne razlepta
ným baletním provádením. Není pochyby, dojde-Ii
k jiné než dasavadní .operete, že revue bude jí velmi
rychle zatlacena, nebot prirozený instinkt .obecenstva
jest pI'ne satur.ován , cím více je dodržována podstata
divadLa. Není slušna peti operete chválu, nebot zkuše
n.osti s ní nabádají k pravému .opaku chvalozpevu. Kdy
by však navodabá apereta vrátila se k prirozenasti,
k své puvadní divadelní vzdušnosti a k živému vztahu
ke dn1i, zachytila jaksi predstadium »Pradané neve
sty« hudební svežestí a realitau deje, nápadem zasahu
jícím do bežných událostí všeho druhu, kdyby našla
zkrátka aktivní rais.on d'etre, bylo by ta neco, s cím
by bylo možno dobre a vážne pocítati. Není to sice
nezbytno, a také težka predstaviti sil operetníl:lO Ari
stofana, ale - necht vetu dol.oží aperetní skladatel
futurus. J. H.

v
Zivot a instituce

Ferd. Peroutka:

Chceme rozsudky rádné nebo lidové?
Otázka porot pa zkušenostech,. které jsme s nimi

udelaJ:i, v pas ledních letech, je už dávna zralá k du
kladné debate. Bude treba vytáhnouti naše cellllé práv
níky z úkrytu, da ni'chž se uchylují pred touto .otázkou,
a dastati z nich nejakým zpús'obem jej'iéh mínení. To
tiž: jejich uprímné mínení. A ta bude dosti težká vec.
Nebat jest zrejmo, že tímto prablémem se bajíme
hnout z obav, abychom neuraúl'i majestát lidu a aby
chom nejak !nepoškrábali bohynil demokracie. Vyskyt
nou-Ii se nekde jinde nejaké vady a :nedostatky, máme
hned plno recí. Ale potkáme-li se s pochybeními porot,
tu odvrácíme vetšinaUl stydli,ve tvár, jakoby,cham byli
prítomni hríchum .otcovým. Verejnast si neví s paro
tami' rady: na jedné strane - víra v poraty prešla jaksi
do krve, na druhé strane - .omyly, pochybení, krivdy,
nadržování, nepochapitelná blahovule a nepochopitelná
prísnost, pratimluvy poratních rozsudku jsou zcela .oci
vidné. Dnes jedna porota prohlásí neca za cerné. Zítra
jiná porota to prahlásí za bílé. Jednou dá vrahovi pro
vaz, podruhé, za celkem stejných okolností, vraha pu
stí. Jiné právo hlásá lid v Praze a jiné v Tábare. Do
hramady se tomu ríká právní stav. Ale nelze už za
držeti chvíh, kdy se verejne rekne, že je to spíše neco
jako sázka do loterie.

Ideovým podkladem powt,ního saudnictví je ja
kási neurcitá predstava a výtecných vlastnostech, jež
jsou vrazeny lidu. Tato predstava v prvních dobách
demokracie .ovládala myslli. Je v ní snad ješte nejaký
pozústatek i z rousseauismu, jenž od té daby byl vše
·Dbecne odhalen jakožto falešný. Ony výtecné vlastnostI,
jež jsou vrazeny lidu, jsou pak prý do té míry zname
nité, že na jejich základe je dvanáct mužú ci žer.
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z lidu, na než proste padne los, lépe uzpús,obeno proná
šet rozsudky v težkých prípadech než sbor star)'ch,
zkušených soudcu, kterí mají za sebau pet let práv
nlickéha studia a trket let praxe. Dle této teorie
tricet let, jež byly stráveny sezením na verpánku, spe
kuIací na burse, psaním lyrických básní, prodáváním
zdenin,y, vyucováním reckým aoristum neba varením
obeda a mytím nádobí je lepší prtlpravou pra pasuzo
vání právních .okolností a oceiíování dtlkazu než jiných
tricet Id, které byly stráveny práve posuzováním práv
ních okolnastí a ocenováním dukazu. Zajímavo jest, že
se strežíme zjednati, tét'o zásade platnost i v jin,ých obo
rech lidské cinnosti. Že na pr. máme-li pastaviti, želez
nicní most, nevylosujeme k tamu úkolu dvanáct pro
stých obcanu, nýbrž sverujeme tuto práci jakýmsi in
ženýrum. Tušíme proc: jede-]Ii vlak po moste, je to
otázka živata a smrtÍ'. Ale což zapomínáme, že i na
soudech jde 00 ž'ivot a smrt? Jen v právním svete se
potkáváme s tím zjevem, že odborné vzdel'ání a od
borná praxe jsou pokládány za námitku, ne za doporu
cení, a že pred nimi dáváme prednost cirému laicismu.

Nemohli bychom tak ciniti, kdyby nebylo oné teorie
o vrozené znamenitosti lidu. Mimo theorii, o pa;:t:Žove
neomylnosti není theorie falešnejší. M.ožná, že žádnérra:
z dvanácti, porotcu, které vidíte pred sebou, byste ne
prisuzavali schopnost rozhodavati složité a zmatené
prípady, kdybyste se s 'ním potkali jednotlive. Je-li j'i,ch
však pohromade dvanáct, veríte, ž,e vzniká jakési flui
dum moudrosti a prozíravosti, a že búžek Edu skládá
ruce na jejich hlavu. To jsou pouhé pohádky. V po
mte vidíte tu pred sebou obycejne dvanáct hodn,ých
lidí, kterí nevedí kudy kam, jde-E\ o spletitejší prípad.
Pan dr. Boucek nedávno v clánku v »Prítomnosti«
dal na jevo, že je vrelým stoupencem lidových soudu,
a napsal, že veci, které byly sneseny prati Hlasivcovi,
by anglické por-ote byly stacily, aby Hlasivec jednoho
dne viseli, Pripouštím, ž'e je možno, že v AngE.i by jed
noho dne Hlasivec visel. Ale prosím p. dra Boucka,
aby pripustil, že je možno, že v Anglii nekterí lidé jed
naho dne viseli nevinne.

Díváme-E, se do historie, nikterak nepozorujeme, 'že
by lid byl vždy výlupkem moudrosti. Naopak, shledá
váme ho casto po baku ,tuposti, predsudku, krutosti, pi
tomosti, jako ho jindy vidíme, an hájí pravdu a spra
vedlnast. Skoro všechny velké objevy mely proti sobe
z pocátku frontu posmechu a neduvery .j<:du.Žádný
vážný politik a sociolog neodvážil by se papírati, že lid
potr,ebuje vedení ve všech specielních otázkách. Nikdo
by se neodvážil sveriti lidu na pr. sestavení rozpoctu.
Tu však pojednou vidíme, že lidu sveruje se vedení ve
specielních otázkách práva a že škalení soudcové mli
mají sloužitÍ' pouze za ohánku. Nevím, jak je možno
nevideti, že ve zkušenosti a odborném vzdelání soudcll
z pavolání je vetší objektivní záruka než v ·onom zá
hadném lidovém instinktu, s kterým se pocítá tak ur
cite, jakoby t,o byla vec z kamene a železa, kterou kaž
dý muže videt a ohmatat. Ale v pravde byl to onen ;n
stinkt Edu, který ze soukromé pricinlivosti vlekl ješte
jednu otýpku na hranici Husovu, byl to instinkt lidu,
jenž prahlašoval, že Rieger prodal ceský národ za skle
nicku konaku, a instinkt lidu se duš'oval, že Masaryk
byl v Hils'11erove procesu koupen židy a že v noci
tajne doma pocítá zlatáky. Instinkt lidu vytlaukl okna
ji,ž mnohým ušJ.echtilým lidem, kterí bojavali za jeho
práva. V težkých chvílích bývá insti'nkt lidu jako bez
radná a poplašená slepice. Videl'i, jsme již mnohokráte,



Prítomnost

i~s~inktjed~lé cásti lidu se rval s instinktem jiné
tJ hdu: to Je podstata všech obcanských rvacek a

'lek. V1delijsme, že ve veci Daskalovo~a vraha mel
žsk~'lid zcela jil!1Ýinstinkt než lid táborský. Ne,
to instinkt je puda zrádná a klamavá jako písciny.

eh~tduopakovati paradoxní prípady z porotní praxe,
ere s takov'ou pílí sbírá v »Lidových novinách« Ka
l Capek. Ale uvedomení, které se rozšíri.\o ve verej

O ti po nekolika posledních porotních rozsudcích je
silné.že nelze již pres ne mlcky precházeti. A toto

edomenípraví, že jedna vec je jistá: pOf'otní soudy
prosto neposkytují oné právní jistoty, 'po které se
lá. ~ rady posledních prípadu vzniká dojem, že po
ou Je obžalovaný odnímán svému rádnému soudci.
V Cechách mely poroty obzvlášte dobrý zvuk, po

'vadž se ~pamatujeme, že ceská porota osvobodil'a
arla IIavlícka 'i, Machara. Nezapomínejme ovšem,
tento politický úkol byl našim porotám dnes obe

ou pécí koalice vzat. Havl,ícek by dnes neprišel
ed porotu, ale pred senát, a Machar by se dnes zod

ídal pred kmetským soudem. Nejvlastnejší úkol
otoochrana politické svobody, byli zlikvidován, a
porotám zbylo už jen rozsuzování prípadu, pri

:!Jždlužnodáti prednost školenému soudci. Uvádí se
ti zruVeníporot jakási námitka: litera zákona prý
prává soudci dostatecnou volnost, aby v prípa

h. v nichž je to vhodno, dal pruchod mírnosti; do-
vadnízákon prý je pro nekteré prípady, které nutno

uzovatis lidské stránky, príliš tvrdý. To je ponekud
vá námitka. Pracuje se prece na reforme trest
zákona: nic nemuže prekážeti, aby litera zákona

a pozmenenave vhodném smyslu a aby soudci byla
a vetší možnost diferencování. To se rozumí samo
u, že odstranení porot by musilo býti provázeno

ricnollreformou trestního zákona, možností jemnej
odstupnování trestu.

Lz~ocekávati, že advokáti budou se vetš'inou prohla
atJpro poroty. Tomu ,lizerozumeti. Porotní ovzduší
kytuje totiž advokátovi možnost priblížiti se až

umení.Obratný advokát je pred porotou samozrejme
O ryba ve vode. Tu je pole jeho velkých cinu. Zde
žepro svého klienta udelati. nejvíce. Známe jednoho
okáta ze starší školy, který pri obtížnejších prí
~h ~eopomene pred porotou plakati. Bojíme se
I lost!soudcovské. Ale závislost práva na slzách 
není závislost? Závislost na zjevu obža),ovaného?
mínenostpráva tím, soudí-Ii muži ženu ci, soudí-li

y muže? Polehcující okolnost, která je v kráse ob
ované?Predsudky stavu, trídy a povolání? Možno
soudcoyskézávislosti jsou zcela nepatrné proti roz-
it)'mformám závislosti, jimž podléhají poroty.

Prišlodo zvyku vyhledávati lidi, kterí se pyšne 'odli
odlidu.Po všem tom, co jsem zde napsali, bude to
e receno i o mne. Chtel bych se predem obhájiti,

i té "Stce. Co jsem napsal o lidovém soudu, vzta
i na sebe. Ani u sebe nevidím zkušeností, které

mi propltjcily schopnost promítati. spletí složitých
padu,jakou má každý zkušený soudce. K tomu je
• praxe. Predstavte si, jak clovek, který poprvé
jde do tohoto nezvyklého ovzduší, je vyjevený. A vy
neho chcete. aby soudiL Vzpomínám 1!1,aprvn í pro- ,
s posázavskými pytláky. Uvažoval jsem tehdy, co

delal, kdybych byli na míste porotcu. Mel jsem,
snad každý v pO'rotní síni, plné subjektivní ml
o vine obžalovaných. Ale dostateoných dukazu
nebylo.Odsoudit - to muže býti, krivda. Pustit
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- to muže býti. nespravedlivost. Myslil jsem, že v ta
kovém prípade by bylo nejlépe vzdáti se funkce po
rotce a uciniti z toho otázku svedomí. Ale porota, da
leka takových úvah, odsoudila klidne Zídku k smrti.

Sotva kdO' muže vážne odporovati tvrzení, že poroty
neposkytují dostatecné právní jistoty. Jediná výhoda,
jež se muže uvésti, je ta, že je to lidový sO'ud. Ale
Iynch je také lidový soud.

B. Bydžovský:

Musí Cech uciti se klasickým jazykum?
Redakce z pocitu povinné loyality

uverejnuje clánek p. prof. Bydžov
ského, jednoho z hlavních autorii navr
hované stredoškolské reformy, v nemž
odpovídá na nedávný clánek dra Lud
víkovského v tomto liste. Redakce pri
pomíná, že jak clánek p. Ludvíkov
ského, tak p. Bydžovského byly ot1šteny
zkrácene. Konstatuje dále, že titul:
»Smí se Cech uciti klasickým jazy
kum?« byl clánku p. dra Ludvíkov
ského dán redakcí. Ve veci samé podo
týkáme, že nemáme zájmu na tom, aby
diskusse o stredoškolské reforme, o níž
se již ve všech listech potisklo tolik
papíru, nabyla v »Prítomnosti« velkých
rozmeru, a že naším zájmem je pu
sobiti k tomu, aby ve stredoškolské
výchove nebyly zcela podetnuty ko
reny klasického vzdelání. Do jaké míry
navrhovaná reforma tomuto požadavku
vyhovuje, o tom necht si uciní ctenár
po prectení obou clánku sám svuj
úsudek.

V 16. císle »Prítomnosti« klade p. Dr. Ludvíkovský otázku,
zda se Cech smí uciti klasickým jazykum. Vezme-li však ctenár
»Návrh zákona o strední škole«, proti nemuž p. L. útocí, k ruce
a trochu pozorne jej procte, shledá, že v »Návrhu« není 'nic,
co by opravnovalo k takovému úsudku. Návrh nikomu nezaka
zuje, aby se ucil latine nebo rectine, ale dokonce, proti dnešku,
snaží se v jednom smeru rozšíriti možnost studia klasických
jazyku na strední škole. Nebot kdežto dnes jsou místa, v nichž
je žákovi nemožno studovati latinu, ponevadž v nich je jen
reálka, má podle návrhu ve velké vetšine takových míst 
a nebylo by nemožno, aby to bylo ve všech - býti postaráno
o to, aby žák podle svého prání mohl se venovati bud reál
nému nebo gymnasijnímu smeru studia.

Panu L. záleželo proste na tom, aby všemi prostredky zlehcil
»Návrh«, který se odvážil vykázati klasickým jazykum na stred
ních školách to místo, které jim - podle názoru navrhovatelu,
s nimiž lze nesouhlasiti, jimž však není proto treba prisuzovati
všechny špatnosti sveta - náleží v soucasné kulture. Aby
si svuj postup usnadnil, užil p. L. velmi jednoduchého pro
stredku: prohlédl »Návrh« i dtlvodovou zprávu co nejzbežneji,
ba jeho clánek ciní místy dojem, že oboj í zná jen z novinár
ských polemik nebo nahodilých rozhovoru; nejsa tak zatížen
prílišnou znalostí celé veci, mel pak tím spíše odvahu k rychlým
odsudkum a splnil znamenite osvedcené pravidlo, že nejsil
nejší slova bývají oprena o nejslabší duvody. Zde doklady pro
to: p. L. tvrdí, že z klasického typu »nebude možno odejíti
do života po 7. roce« a mezi rádky dává na jevo, že touto
nevýhodou proti typu normálnímu dávají navrhovatelé typu
klasickému »diplomaticky« do vínku nedostatek, jímž jeho ži
votnost je umenšena. Ale návrh zákona obsahuje pravý opak:
hned v § 2. praví se zcela všeobecne, že strední škola (nikoli
j cn týp normální!)i dosahuj e v prvních sedmi trídách svého cíle
obecne vzdelávacího, a aby i tomu, kdo by snad nepochopil toto
jednoduché ustanovení, vec se stala jasnou, stojí na str. 50.
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duvodové zprávy výslovne (o typu slovanském a klasickém), že
i })v techto školách již prvními sedmi trídami má býti do
saženo cíle strední školy«. Další doklad: p. L. praví o duvo
dové zpráve doslov'l, že se v ní })zaznamenává jenom to, kdo,
kdy a jak se vyslovil proti gymnasijnímu typu«. Kdybych mel
uvésti všechna místa dllvodové zprávy, která vyvracejí z ko
rene tento výrok, popsal bych lehko dve strany })Prítomnosti«;

neuciním toho ovšem a odkazuji ctenáre na duvodovou zprávu.
Ješte jeden výkon p. L. je však treba osvetliti. Není - prý

- })nic pikantnejšího, než že návrh, libující si v podcenování
bývalého Rakouska a Nemecka a hýrící republikánskou státo
tvorností a ceskoslovenskou samobytností, opírá se v positivní
cásti o nacionalistický experiment republiky rakouské«. Co
v této vete je sneseno, je slovo za slovem nepravda. Nikde
návrh nepodcenuje bývalé Rakousko ani Nemecko, nebot lící
jak školství obpu techto státu, tak i kritiku jeho, zcela objek
tivnc. Ci je podceI1ováním, když lící, jak Rakousko pres odpor
jczuitského prostredí zavádí do školství nové myšlenky západo
evropské, ci když lící prostredí, z nehož vznikl nástin Bonitz
Exnerúv (})z nejpozoruhodnejších del ... «), nebo když konsta
tuje, že myšlenky z r. 1908 (pronášené v Rakousku) })neodlišo
valy se príliš od dnešních požadavkll reformáton'i školství a ...

mr;ohé z nich ... je dosud aktuální«? Rovnež nemuže objek
tivní ctenár ukázati jediné místo v duvodové zpráve, v nemž
by se projevovalo podceI1ování bývalého Nemecka. Duvodová

zpráva je psána strízlive a jestliže v ní nekde zazní vrelejší
nota, je to snadno pochopitelno; opraviíuje k tomu jak vec,
o kterou beži, tak okolnost, že poprvé sami máme rozhodovati
o úprave stredního školství. Avšak tech nekolik míst, jež jsou
ponekud citove zabarvena, je velmi vzdáleno od })hýrivosti«,
o niž mluví p. L. Jestliže konecne tvrdí p. L., že návrh se
opírá o nacionalistickou reformu pruskou a socialistický expe
riment rakouský, pak tím budí oprávnenou domnenku, že bud
nezná obojí této reformy, nebo nezná dobre zásad návrhu.

Nebot nem<lcké snahy po typu školy ryze })nemecké«, v níž by
tedy nemecká })samobytnost« - panem L: tak proskribovaná'

se pestovala co nejvíce, projevily se již dávno pred válkou.
Ponevadž pak myšlenka národního humanismu byla u nás vy
jádrena literárne již v r. 1918, mohl 1.Jy p. L. ,nanejvýše'
tnditi, že byla prevzata z Nemecka predválecného. Ale na to
bychom mohli ríci, že základní ideje národního humanismu ve
škole projevovaly se již u prvních našich opravcll školských

z let padesátých. Pokud pak se týce organisace strední školy.
je základní rys navrhované reformy spolecný ctyrletý základ
a vetvení ve trídách vyšších. Podobný typ se najde již v Ne
mecku predválecném (typ frankfurtský); ale poválecná reforma
pruská na tomto principu dllsledne založena není. A })socialis
tický experiment« rakouský? Mimochodem receno, krivdí mu
p. L., když mu podkládá tendence nivelisacní; tak príliš })socia
Iistický« také není. Také v reforme rakouské není spolecného
základu v tom smyslu, jako se navrhuje v naší reformc. Pro

n; je charakteristické, že na ctyrleto:l školu obecnou navazuje

ctyrletá všcobecne povinná škola })stredni«, jež v sobe spojuje
naši obcan3kou i nižší strední, s urcitym delením již od trídy
první a jiným od trídy tretí. O postupu do }}vyšší škóly«
'.analogie paší vyšší strední) rozhoduje pak - a to je skoro

to jedl11é. co je doopravdy }}socialistické« )- škola, nikoli
rcrJice. Co prosím z techhle charakteristických znakú socialistic
I,ého }}p'{perimentu« prejala refori11ní komise, kterou ve svém
svHím vtipu p. L. oznacuje sugestivne jako }}koalici mate

maticko-socialistickou?« Konecne již jedna vec mohla pouciti
p. L., že se velice mýlí, když odvozuje návrh reformní z obou

uvedených pramenu: že totiž všechny témer zásady, jež jsou
obsaženy v dnešním návrhu, objevily se v našich diskusích

reformních tesne pred p'revratem a tesne po ne~, tedy v dobe,
kdy ani pruská ani rakouská reforma ješte neexistovala.

Aby dokreslil blahovolný obraz o reformní komisi, který by

rád vnutil ctenári, p. L. ovšem ješte musí dokazovati, že
!'eforma, sledUjící vzory nemecko-rakouské, je naprosto proti
chudná poválecné reforme hlavních státu velké dohody (ctenár
jiste již tuší, kam tím p. L. mírí; pozor na defaitisty!). Fran
couzské reforme Bérardove venuje dúvodová zpráva pul stránky
a mluvÍ- o ní s uznáním, jež nijak nesvedcí o tom, že by se
vyhýbala jejímu spravedlivému ncenení; mimo to - a to se

jiste bude zdáti pikantním p. L. - i ona vykazovala charakte
ristický rys reformy naší: spolecný základ a potom vetvení;
<, v dobe, kdy reformní komi"e publikovala svuj návrh orga
nisace strední školy - je tomu pres rok - Bérardova reforma
kvetla. Pak se ovšem »vzdálila« reforma naše od francouzské

(nebo lépe: francouzská od naší), když totiž se ukázalo - a to
by melo býti poucením i našim precenovatelllm klasických
j"zyku - že ani nárcd francouzský nesnese spolecného zákhidu,
na nemž by se každý musil l!citi klasickým jazykllm, jak tomu
bylo ve škole Bérardove a reforma Bérardova byla povalena.
N"uže. náš reformní návrh se této chyby nedopustil - odtud
rozhorcení p. L. a soudruhu. Ale muže ješte ted p. L. tvrditi,
ž.e naše reformní snahy jsou protichudné sn8hám francouz
ským? Ale nedosti na tom: Zvláštní ráz nejvyšší trídy, na
vrhovaný naší reformou, pripomíná každému znalci školství
obdobný ráz nejvyšší tHdy francouzských stredních škol; a
dvojí záverecná zkouška (na konci tr. VII. a VIII.) má také
svou úplnou analogii ve školství francouzském. Materský jazyk
ve Francii již dávno je stredem vyucování a jak pestují Fran
couzi ve všech predmetech vlastivedu, je rovnež známo; obojí

teato rys zdúraznuje také naše reforma. A všiml si p. L. dule
žitého detailu nov};ch francouzských osnov, z nich~ vysvitá, že

obe vetve francouzské školy ,(rozdelené ovšem již od trídy
první) jsou pokud možno iednotné - analogie naší sjedno
covací snahy, která se p. L. nelíbí takže j i nazývá »íantomem
nivelisacní jednotné strední školy«; - a všiml si ješte dalšího
-- jaké poucení našim horlite1úm pro klasické jazyky! - že

. totiž je do krajnosti umožnen postup z vetve latinské na ne
latinskou pro žáky, kterí by z latiny propadli? Dnporucuji jeho
laskavé pozornosti § 32. návrhu, kde tatáž zásada - projevu
jící se ostatne analogicky i v jiných ustanoveních - je vyslo
vena.

A ted tedy o pestrém školství praktické Anglie, které je tak
>'llaprosto orotichlldné« stanovi~ku naší reformní komise. Prede
vším nelze pestrost onoho školství l)oldádati jen za projev
t. zv. anglické prakticnosti; nebot jed:1ak, jak je všeebecne
známo, jsou Anglicané v !ecccms také velmi nepraktictí (mena,
míry 1), proc by tedy musili býti nutne praktictí práve ve
školství? jednak zn~me národ ješte praktictejší, Severoameri
c:l11Y, proti jej ichž organisacní jednotnosti stredního školství

je náš »prepraktický fantom« ješte divem komplikace. Ale
organisace není vše; a: prihlédne-li se blíže, shledá se v našem
reformním návrhu nekolik duležitých vecí, jež naše stano
visko hodne sbližuje s anglickým. Naše reforma zduraz
nu ie do krajnosti nutnost, aby strední škola predevším vycho

v':vala: to, prosím, je základní princip anglického školstvl:
a naše reforma zavádí úcinne metody pracovní a pestování
ž;ikovské samostatnosti: obojí je charakteristické pro školství
<1,J1glosaskéa na anglosaské pude vZl'.iklo.

Takový je tedy pomer naší reformy k reformám velkých de

mokracií západoevropských; snad po tomto výkladu prizná i p.
L., že když duvodová zpráva lící - podle jeho slov - roz
manité systémy a neuskutecnené reformy malých státu a stá

teckú. neciní to proto, aby unavila ctenáre a odvrátila jeho po·
zornost od školství státll velkých. Pak mu také asi vysvitne,
proc to dúvodová zpráva doopravdy ciní: bylo její povinností,

aby s reformním návrhem Dodala zároven co možná úplný pre
hled toho, co se deje v cizine Vi oboru reformních snah stredo-
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'ch. aby i ten, kde nemuže sám sledovati tyto snahy, mel
tecný podklad pro prirovnávání a aby se mu dostalo pro

vání reformy domácí dosti širokého a úplného rozhledu
práci všesvetové. Práve pak reformní snahy malých státli
'I pro nás význam, ježto jak svým mezinárodním postavením,
zvlášte omezeností své jazykové oblasti jsou nám vzorem
em bližším než státy svetové. Není pro nás po té stránce

lství, rekneme švédské; poucnejší, než anglické? Divím se
, že p. L. tak lehkovážne podcenuje, jak se zdá, kultury

ých národ!'l; školství nekterých z nich (na pr. národlt sever
) teší se úcte i nejvetších národu evropských.

brátím se k tomu, co p. L. pokládá v celé veci za nejdule
·ší. Smiruje se ponekud se všemi temi »novotami«, ale

lnuje ho vážnou obavou, že (náš) národ... sp~chá se
ásiti do prvních rad evropského defaitismu«. To pak plyne
ho, že »se touto reformou docela vzdálíme od školstv.í

ouzského, italského a anglického«. Co všechno je na
to výroku nesprávného, jsem již ukázal; ale nehlede k tomu
jaká je logika V tom, že kdo se vzdaluje od školství techto

u, je již proto defaitista? Je školství techto národu tak
pasitelné, že není myslitelna dobrá soustava od neho
lná? Ostatne je také težko pochopiti, co p. L. defaitismem

L Rozhodne ne to, co se tímto slovem obycejne vyjadruje.
cne se pokládá zduraznování národní hrdosti a národní

bytnosti za opak defaitismu; ale p. L. pok~ádá za defai
us, jestliže se prohlašuje zásada - vetšine lidí samo
má - že základem vzdelání má býti národní kultura. Není

spíše blízek defaitismu ten, kdo tvrdí, že ceská škola ne-
se opríti o ceskou kulturu, která nemá - prý - »ani

o klasicismu ani všestranné intelektuální tradice«?

a hlavní známkou defaitismu je neduvera ve vlastní síly,

vule, vytežiti z vlastní pudy co nejvíce pro vzdelání
"e,

1. chce vzbuditi v ctenári dojem, že návrh nabízí nám

né cešství«, t. j. že chce obklopiti naše vzdelance cín
zdí národní samobytnosti. Proc? Ponevadž návrh staví

" u vyucování jazyk materský a tvrdí, že základ veške
vzdelání je poznání vlastního národa. Toto obojí jsou

dnes tak všeobecne uznané, že by musil p. L. dusledne
aitismu obviniti všechny evropské školy. Vytýkati by bylo

, kdyby se reforma chtela omeziti pri vzdelávání žáku
na domácí kulturu nebo venovati cizím kulturám pozor

príliš malou. To však by mohl vytýkati. návrhu reform
jen. kdo by si ho náležite neprecetl. Návrh, který zavádí

ik cizích jazyku, jimž prisuzuje m. j. výslovne také vý
kulturne-vzdelávací, který výslovne mluví také o pesto-

kultury antické, konecne návrh, který zvlášte se snaží, aby
nil, co je vlastne všeobecné vzdelání, který zkrátka ne

I nic. co doopravdy prispívá k vzdelanosti, je povznesen
ovou výtku.

tak nezbývá z celého križového taženi p. L. proti defai
ve školství než poucení, že nekterí naši klasictí filo

- bohudíky ne všichni - jsou dosud v zajetí preko
tanoviska, podle kterého je jen jedno vzdelání a to je
a podle kterého všichni, kdož jsou jiného názoru, jsou

nní, jež lze opatrovati podle vzoru p. L. ruznými
, Je to stanovisko, které zapomíná, že antická kultura

ákladem, nikoli však podstatou soucasné kultury; kterí
ji, že »naše kultura se znená~la úplne osamostatnila

é); ona se pozdvihla daleko nad antickou a dala se
4Iocela novým smerem« (E. Mach). Jsem plne presvedcen,

, kter'é reformní komise vykázala klasickým jazykum
I škole, úplne odpovídá významu techto jazyku pro
vzdelání. A tím se dostávám k otázce v nadpisu. Pri

reforme naprosto nebeží. o to, zda kdo se musí ci
Kdežto komise stojí na stanovisku, že lze býti vzdelán
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bez znalosti latiny a že v dusledku toho nelze nikoho nutiti
bez zvláštních prícin, aby se latine ucil, zvlášte u nás ne, kde
žáci jsou tak jako tak pretíženi jazykovou výukou - stano
visku, které se do posledních dusledku muže »opírati o minu
lost« i »0 reálnou prítomnost evropského školství« - zcela

naopak, než jak se domnívá p. L. - - stanovisku, na kterém
stojí - mimo oktrojovanou reformu italskou a dosud nepro
vedenou rumunskou - školství celého sveta; kdežto tedy ko

mise hájí toto stanovisko v našich pomerech jediné možné,
utkává se ovšem' s mínením tech, kterí pres veškerou samo
zrejmost chtejí nutiti všechny budoucí vzdelance, aby prošli
školou latiny. Není daleká doba, kdy stanovisko komise bude

tak všeobecne samozrejmé, že bude buditi podiv, že vubec
v této veci byla možná diskuse; dnes je ješte možné, viniti
cleny komise ze všech príznaku kulturní ménecennosti pro to,
že stojí na stanovisku, jež jediné odpovídá dnešnímu kultur
nímu stavu a kulturním tendencím vývojovým.

Slovanstvo

Jaroslav Adlof:

K otázce t. zv. "slovanského stavitelství".
... Ba víc, kamkoli v cemkoli je

dospeno, to nezdržuj nás myslit a
pátrat, zda by snad prece nemohlo
všechno též jinak a ješte lépe být ...

M. Tyrš: »Náš úkol, smer a cíl«.

(»Mladý Slovan hledá svuj svet.« IV.)
Otázka »stavet ci borit?« je akutní zejména v dobe,

kdy celá rada lidí chce naporád jen a jen bourat vše,
co dosud stojí, at už je to »svetový rád« ci »svetový
ne-rád«, a pri tom titO' odborníci v bourání chtejí na
mlouvat svetu, že jen z tech jejich zrícenin muže neco
krásného, vel'ikého a nebývalého vydist.

Je potrebí zamysli-t se ponekud nad tím, jaký muže
a má být náš úkol, smer a cíl, a pokud bude nutno
cestou, smerující k našemu cíli, stavet ci borit.

Vyrllstá-li clovek a sbírá pomalu znalosti sveta, jako
asi zmínený již Londonuv Bílý Tesák, prijde nezbytne
behem doby také k otázce, je-li dobré zustati v starém
rodném dome tak jak je, ci je-li, lépe starý dum zbori,ti
a vystaveti nový, ci stací-Ii, nejaká kompromisní úpra
va, prestavba podle novejších zkušeností. Pro nekoho
muže tato otázka vyzníti v ten smysl, zda by nebylo
dobré vubec utéci z domova, emigrovat, vyhn.úuti se
této otázce. Jenž'e ani emigranti; konec koncll této
otázce ,nijak neujdou, ale budou muset stavet ci borit
v cizine, leda že by se spokojili tím, co tam, at už
jakkoliv postaveno, najdou.

V záplave ruzných fi,J.osofických proudu, kterou
shOl1t moderní doby s s,ebou nese, bylo by už~tecné,
pokusit se aspon ponekud o jednoduché vyjadrování,
'o zjednodušení našich pojmu a predstav. Leccos na
svete lze snad vystihnouti prostými' predstavami témer
chlapeckými, netreba ani užíti jediného uceného slova
koncícího, jako obycejem bývá, na nejaký -ismus.

S jednoho takového, pripustme, trebas i, ponekud po
vrchního, ale prec jen jasného a prostého hlediska,
není celý svet nic víc, než v,esnice, vel,iká vesnice. Na
globu je pekne videt, že tato svetová vesnice je roz
delena nekolika velikými rybníky na nekolik dílu. Li,dé
bydlí na brezích techto rybníku-oceánu jak to kde do
vedou, žijí si pekne ci méne pekne, jak to práve do-
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vedou nebo nedovedou, Anglican, American, Japonec,
Cínan a jil1í a jiní. Nekteré to stavení a celé hospo
dárství vubec je bohatší, jiné je bídné, chudé, nekde je
jich hodne pohromade, jinde málo. Je ta svetová ves
nice dosti roztahaná a pestrá.

Jednou z nejpestrejších cástí j'e cást evropská. Tak
jak'Ú v kterékoli nejmenší vesnicce ceské je možno ci
niti urcité, byt i vždy n'e zcela presné závery podle V)'
stavby jednotlivých statku a chaloupek, podle jejich
krásy, porádku, úcelnosti a jiln)'ch zevních znaku, tak
i v té svetavé vesnici a její evropské cásti mllžeme
podle stavení usuzovati i l1a jejich majitele. Ovšem
nestací jen povrchní pohl'ed, je treba zvedet také jak
lidé žijí uvnitr, nahl'édn'Úuti okny, slyšet, co povídají
sousedé a co ríkají sami domácí. Ale v celku, cím je
clovek kulturnejší, cilejŠí, cím vetší je jeho dobrota,
spojená s vlIlí, tím lépe budou vyhlížet také jeho
stavby.

Když malý chlapec prijde poprvé z velkého mesta
na vesnici, trvá mu ta nejaký cas, než se okouká, než
ví, komu která stavení patrí a kdo tam bydlí, než zví,
jací kde jsou lidé, zda dobrí a laskaví, zda zlí a ne
laskaví; další, ba l1ekdy prvn1í vec, které si chlapec
všimne, je to, jací v kterém stavení jsou psi, dobrí ci.
zlí. Chlapec prehlédne leccos, co je díUežité pro do
spelé, nevšímá si obycejne, proc asi není to ci an'Ú
stavení lépe postaveno, nevysvetluje si, pr'oc tu jsou
lidé dobrí a jinde zH, nevšímá si, zda je kde dobre a
dukladne vystaveno, spokojuje se jen urcitými, fakty.
Na základe vlastních poznatku bych 'si, dovolil tvrditi,
že chlapce ze všech stav,eb nejvíce zajímají platy a
zdi akolo zahrad a pak z prírodních ved nauky pomo
logické zkrácené v poznávání, kdy které ovoce zraje a
jaké je jeho »užití«.

Dospeje-li chlapec, rozšírí se pomalu jeho abz'or,
místa jednotlivých statkll a zahrad nastoupí mesta,
kraje, zeme, místo jednotlivých lidí celé národy. Tak
potom, jako chlapd prekážkou zevrubného »poznání«
bývají ploty a zdi, tak dospelému mohou býti n,ekdy
aspoií. do jisté míry prekážkou hlubšího poznání hra
nice jednotli,vých zemí. Mnohé krásné vlastnosti chla
pectví vezmau za své, dospeje-Ii clovek. Tak mezi ji
n0n dospelý clovek ztrácí oblibu k lezení pres ploty:
chodí vrátky. Dospelý clovek také nespokojuje se
prostými fakty, ale hledá vždy nejaké príciny, pwc ta
a proc ono. Vedle chlapecké pomologie, nauky, kdy
které avoce zraje, všímá si také sázen~ stromll, roubo
vání, hnojení a jiných vecí, patrících do pomologie do
spelých. Když ne ve školách, naucí se chlapec v živote
mnoha rllmiÝm vecem, dobrý i, zlým, a je-li v nem ne
jaká touha po lepším poznání vecí i lidí, nezbytne jed
nau prijde k otázce, »zda by snad' prece jen nemohlo
všecko též jinak a j'ešte lépe být.«

Cl'ovek vidí a porovnává jednotlivé stavby, vidí chy
by, kter)'ch si' jako chlapec nevšimnul, vidí špínu,
vidí bídu, kterou dríve n,evidel, vidí, že lidé nejsou
vždy jací se býti zdají, vidí, že mnoh)r ten dobrý clo
vek je slaboch, nehodící se k nicemu, viní pokrytectví,
vidí, že casto mezi lidmi tvrdými a pyšnÝ'1l1inajde se
víc porozumení pro bídu, víc CÍotunež mezi lidmi stále
o citu mluvícími, ale nic dabrého mimo to mluvení ne
delajícími. Clovek porovnává stavby, lidi, rodiny, že
ny, muže, studenty, politiky, život, ciny, cilty. S po
cátku se obycejne vždycky prestreluje, cizí veCÍ' zdají
se nám vždy lepší, žádostivejší, tak asi jako chlapci
je žádostivejší vždy ovoce z cizí zahrady. P'Úzdeji ná-
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sleduje reakce, a zas bychom prísahali, jen na veci do
mácí. Teprv nakonec hledá. se stred.

Je-li už clovek Slovan, pak je to j~111lo~ické, rozší
rí-li otázku a ptá se, zda by snad prece .len nemohlo
všecko sIovanské též jinak a lépe býti? - rekneme
prímo, postaveno.

Byla již trochu rec o slovanském míste ve svete.
byla i rec o »svetové vesnici« a jednotlivých hospodár
stvích v ní, byla rec o lidech dobrých a lidech zlých.
Kdo hl nejaký cas ve vsi, ví, že v nekterém statku
žili lidé velmi dobrí, a prec jen na konec celý ten sta
tek prišel na buben a ti dobrí lidé bud chodí žebrotou
nebo prišli do chudobince.

Stací jen naše l'idskost, naše dobrota k tomu, aby
chom u del a l,i neco dobrého? Bez v úle k c i,n u
nic dobrého nikdo nemuže udelat, a bez cinu nelze do
brotu a lidskost nijak projevit. Nelze se pak ovšem
vyhnouti námitce, že jistá cena, snad i, znacná,. pri
kládá se rozumu, a múže se nekomu i, zdáti, že CItve
stavitelství není témer zastoupen. Bylo by to, zdá se
nám, nesprávné hodnocení a zamenování pojmu.
K cemu by byl nejvetší náš lidsk)' cit, naše lidskost,
soucit se sirotky nebo chudými, starými lidmi, nedo
vedli-l'i bychom jim postavit aspon chudou náhražku

- domova, teplý a cistý sirotcinec nebo starobinec?
K cemu je celá naše lidskost, nedovedla-li by se pro
j-eviti c1nem? Cit Nemce Francke-ho to byl, který dal
vzniknouti velikým stavbám pl'O sirotky, cit Anglo
sasu, podle našich náZOrll prý dacela melkých bussi
nessmanu, dovedl dát vzniknout takové spouste nejruz
nejších dobrocinných spolecností, cit to by]', kter.ý do
vedl pohnaut Livingstona k ceste do Afriky, Jenom
slovanská lidskost zatím - nestaví. - Nebylo by do
bre prec jen pátrat, zda by snad nemahlo všecko, to
jinak a lépe být? Máme prestat na pouhé citové lld
skosti.?

Stavet je vec nesnadná, zejména má-li b),t stavba
dabrá, hezká, úcelná i pevná. Neco docela jiného je
bourat. Jediná péce bourajícího je ta. ahy to naJí. pri
bourání nespadlo. K bourání není také potreba zed
:níku, stací docela obycejní nádenníci, a pacholci. Ale
stavet se zedníky, vycvicenými jen na bourání, je vec
težká. Zkusil' to v nejnovejší dohe Lenin. Mezi jeho
továryši byl jeden zvlášt povedený v ohoru bourání.
Jen a jen bourat. Kdosi z vedoucích se ho tázal, proc
je tak zaujatý proti Petrohradu, že stále mluví o po
trebe mesto rozbít. »E cO,« povídal prý továryš, »zbo
ríme, lepší postavíme.« Meli z nej soudruzi velkou ra
dost, jaký prý to »nekompromisní komunista«, radost
prý s takovými' pracovat. Ale myslím, že chteli ríci
jen, že je radost s takavými lidmi, bourat. Tomu po
stavení nového, lepšího Petrohradu asi, 11ikdo vážne
neveril. Mysl'ím, že kdyby hežel'Ú o stavbu, nesverili
by tomuto továryš'Úvi vystavet ani - chlívek pro kozu.
Zcela jiste by ta stavba za nedlouho spadla a zabila to
ubohé nevinné zvíre.

Možno stavet s tak'Úvymito továryši? Zdá se to ab
surdním logicky myslícímu cloveku, a hle, najde se
dokonce universitní profesor, který vcrí, že jeru »slo
vanští továryši« mosk,evští dovedou dobre - »stavet«.

Je ješte jiná 'otázka, potrebující objasnení. Prý je
už leccos sl'Úvanskéh'Ú postaveno. Proc tedy nestavet
s temi, kterí prý již dlouhá léta stavejí na »slovanské«,
vlastne na »všeslavaJ11ské stavbe«?

Je to ale opravdu otázka, je-li neco všeslovanského
už vubec postaveno. Sjezdy, kongresy, zájezdy, nad-
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né reri. programy, tot žádná stavba, neJvys JSOU to
n p][lllY.• \ pak: existuje vl'tbec nejaké »všeslovan",ké
veništr«. je vubec nejaké »všeslovanské místo«, kde

y 1Iylomožno postavit nejakou centrální, velikou bu
vu všeslovanskou«? - -

Soudíme, že nelze mluviti nijak o slova:nském míste
ko celku. Snad jen ze šif'okého hlediska anthropo
git lze mluviti o Slovanstvu co celku, prakticky, via
cti t.i:tují však jen jednotlivé, odlišné národy slo-

ké. ndálene príbuzné, jen, jejich jednotlivá, raz
!ná místa a iejich jednotlivé, rozdílné stavby. Není

sl"rtové vesnici« žádný »slavanský« statek, žádná
\ allt'k;'t ctvrt« sama pro sebe. Jsou dnes - jako

I) od pradávna - pouze jednotlivé statky, jednotlivá
pod;'lrství, kde bydlí razptýlené príbuzenstvo slo
ké. \t ríkají básníci a nekdy i »rádo by reální«

litiko\é cokoli o »sl'ovanské rodine«, je tu via facti
in,nckolik a každá z nich hospodarí pro sebe. Není
nijak :koda, meli bychom si to jednou priznat, 1100

arí-Ii pro sehe. Patriarchální pomery už dávno ne-
hou 1I)t nikomu žádoucí, jen aby ty rodiny do
a\"dy - hospodarily, a dobre hospodarily.
ekterí vidí jako hlavní cíl a pocátek stavby ne

o. prcsne neznámého, ale pres to prý »velikého a
vanského« v tom, aby se predevším zbouraly 
ty a zdi mezi zahradami. V tom by se, mysl'ím,

li velice hrzo se zmíneným již továryšem z Petro
adu ci Leningradu. Neco na tom rozhodne je. Pa-
atujcl11e.že jako chlapci jsme si vždycky práli, aby

jednou hyly všecky ploty mezi jednotlivými zahra
j zboreny! To by se nám bylo chodilo na hrušky

'mé o\"oce!

lovek za to nemltže, že je tvor ponekud po
íra\"), ale když slyšíme o bourání plotll, vždy.
probudí tato vzpomínka z mládí a clavek si

: 1ll'l11ánekdo chut na ovoce? A tak na konec
á1llcdl1\'Cnl v bourání hranic a plOtll vLlbec, at to
ktujc internacionála socialistická ci komuni-
, ci menší »polo-internacionála-nacionála« slovan

Pror bourat honem celý plat, celou zed, když
o probourat vrátka, nebo, chcete-Ii, vrata? A proc

at plot na Y)'chode a nechat plot na západe?
lm'anské stavitelství let minulých pracovalo pod

'mi tituly, nckdy to byly podniky jednotlivcLl.
n~ch idcalistl\ básníkl't, politikl't, nekdy však byly

podniky lidí pochybných cílLI, ctižádostivcLl ne-li
I' lruhíL Jak už to bývá vl'tbec ve stavitelství, kde
ují spolccnosti nejrLlzuejší, s rucením omezeným

mtZl:n~m, kde podnikatelé rucí za své díll(), ale
casto ,lthec nemcí. Jsou i tací stavitelé, že nikdy
nastt,hují do domu, který vystaveli, vedí aši proc.
tul) tech star)"Ch spolecností byly dosti lákavé,'

prosté, j:lko na pr. »Slovanská rodina«, jindy
n, »Panslavismus«. »Neoslavismus« a podobne.
zd;'l se y~ak b)'ti jisto, že to nebyly spolecnosti
ální stavbu. Zbyla po nich jen rada obrazu, pa

5ch program!l, nadšených recí, pokud byly tyto
ch)cl'll) tiskem, a dost. Vlastne ješte jedna pa

a zh)Ia. cel;'l hda soch a sošek z nejrl'tznejšího
rVdu \")1"01>(,I1)ch.Divné sošky to jsou, leckcle
je 1l,ljlifIllC.nekdy jen na pude, mezi nepotrebn}'m
m, jindy y par:Hlním pokoii slovansk)'ch rodin,
, kde Sl' 11t žij e, kam se nejvýš obcas zavedou

, "''l'\) pauají ty sošky špatne, forma není zlá,
zor llcd()t~-kat se jich príliš, aby se nepolámaly.
to \"\'s1l1essošky, vytvárené ku podobenství
OS \ ,'.\ lILlNENYCII NOHÁCH. Kolos na
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hlinenÝch nohách je verný symbol našich snah a citl't
predválecn)'ch. Byl·o by bláhové, chtít to zapírat, na
opak, meli bychom si tú znovu a znovu pripomínat, aby
naše dnešní snahy dostaly jiný smer a mcly lepší
úspech.

Žádné sošky, žádné obrazy, žádné fantasie, byt sebe
umelectejší. I ten nejcistší cit, i to nejcistší nadšení
musí se vtelit ve formy reálné. Není to chvála jose- .
fínského rozumu, ale je to záchrana citu, je to nutné,
má-Ii také po citech neco trvale cenného zustat.

Známe jeden prípad, radostný, jásav)', kde cistý cit
se dovedl vtelit ve stavbu. Je to prípad ciste ceský,
J1áš, nic na nem není mlhave slovanského, vše je,
chcete-Ii, - »jen ceské«. Obycejná stavba, . pevných
základll v zemi, nic oblacného, nic mystického, a prec,
když tam vejde ceský .clovek, neubrání se tomu, aby
mu srdce ponekud rychleji nezabušilo.

Stavba, ve kterou takto v y k r i s t a I i s o val c e
s k Ý cit, je náš, eeský Ty r š ú v dll m.

Stavba ceská, ne slovanská. Nebot teprve tehda, až
bychom videli, že všude po slovanských zemích do
vedou s t a vet nejak takto, mohli bychom mluvi(.i,
vážne o necem, co by mohlo nésti hrdé jméno »slo
vanské stavitelství«.

Nová Evropa

V. CI'ha:

Organisujte mezinárodní verejné mínení.
Pomcrne nepatrne bylo dosud poukázáno na teatrálnost, jež

jest charakteristickým znakem evropské kultury. Divadelní
pathos prolíná celé dejiny našeho kontinentu. Nelze se tedy
divit, jestliže teatrálnost tvorí podklad dnešního mezinárod
ního styku. Na úsvite mírového jednání verilo se príliš, že
ncvá diplomacie bude demokratická, ci lépe receno v lidu pro
vozovaná a lidem kontrolovaná. Zdálo se, že Svaz Národu bude
parlament, v nemž sejde se celý svet a tak ustanou nadobro
rozpory státu a jejich mocenské vyrovnávání. Teorie »rovno
váhy« mela býti zcela vyškrtnuta z evropského diplomatického
slovníku. Na místo její chystán základní princip demokracie 
diskuse. Tak koncipoval Ponsonby již v r. 1915 úvahy v knížce
Dem ocr a c y a n d D i p ~o m a c y. Podobným zpusobem
psalo se o prvních zasedáních Svazu NárodiL Behem nekolika
let ukázala se nutnost okleštit prvotní illuse o mezinárodní
shode a nové metode dorozumívání. V podstate nový princip
diplomacie se udržel, nebot proti bývalé teorii, že mezinárodní
politika jest umením zmocniti se jednot1ivetl, vešla ve skutec
Eost nová teorie, ucící politice - jako ovládnutí davL!.Uznáno
však všeobecnc, že nutno pripustit diplomatické jednání za
zavrenými dvermi, pokud ovšem dlužno pocítat s demokracií,
jež zavazuje zpravit verejnost o tom, co se v ústrannÍ sjed
nalo. Tím otevrela se ,cesta teatrálnosti. Mezinárodní styk stal
se divadlem. Zkouší se, pripravuje se, režÍrujÍ se davové en
sembly v zákulisí a posléze dojde k vystoupení, nepredchází-li
dokonce zvláštní generální zkouška tak pul tajná a pul oficielní.
Prirozene, že tento zpúsob jednání privozuje náladu, jak se
nám jeví dnes v Evrope. Jako na divadle nikdo vlastne neví,
bude-li první verejné predstavení mít úspcch, nebylo-li ovšem
svcreno virtuosnÍm hercum, tak i v mezinárodním styku ne
muže se dnes tvrdit, že výsledek urcitých jednání bude míti
zdar. Neco se chystá a verejnost jest napjata, nebot nemuže
se orientovat v chaosu zpráv, zvlášte když noviny co dnes
oznámí, zítra vyvrátí a pozítrí znovu ohlašují. Amerika toto
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všechno dobre cítí a pri svém sklonu k jasnosti a k podstatným
rysum života i myšlení zjednodušuje si výtecne svoji úlohu tím,
že jen hrozí Evrope, jak otec zadluženému studentovi. V Evropc
zapomnelo se opet na verejnost. Vyloucením verejnosti z okruhu
I~ezinárodních problému a pri tom neustálé odvolávání se k ve
rejnosti musí zpusobiti krisi v názorech lidu. A smýšlení lidu
zoveme verejným mínením. Ve státním živote v dnešní dobe
Ilepodcei'iuje se funkce verejného mínení. Pocítá se s ním
jakožto s duší státu. Neprihlíží se však k verejnému mmelll,
presahujícímu hranice národnostní i státní. Jakkoliv meziná
rodní styk je vázán na nárazy svetového verejného mínení,
nevenuje se této složce ani polovicní zájem jako problémum
vojenským. Kdyby mel Svaz Národu schopnost ovládnout mezi
národní verejné mínení, kdož ví, nebyl-Ii by schopen více ži
vota. Pri Svazu Národu o podobných zámerech se velmi málo
jednalo, dokonce evropská literatura, pokud se týká Svazu Ná
rodu, velmi chude se vyporádala s verejným mínením. A prece
existuje-Ii na svete nejaký prostredek, jímž možno zabezpecit
mír a klidný vývoj lidstva, nemuže býti mimo okruh verejného
mínení. Wilson vedel, že »verejné mínení je vládkyní sveta«,
a proto na nem stavel jak svých 14 bodu, tak i další mírové
akce. Wilson byl American a Amerikáni mají verejné mínení
v nesmírné úcte. »Naše vláda je rízena verejným mínením«,
ríkají pravdive. Nikde nevenovali tolik péce a pozornosti ve
rejnému mínení jak ve státním živote tak i v mezinárodním
styku, jako v Americe. Existuje-Ii také slušná vedecká lite
ratura o tomto tematu, jest to jen v zemi zámorské demo
kracie. Puritánsky založený americký lid jest jiste daleko lépe
pripravován pro svetový mír než všechny národy Evropy.
V Evrope je vlastne težko žít a pracovat pro kulturu, dokud
hllmanita jest ohrožena. Kdyby se podarilo zorganisovat a
usmernit' evropské verejné mínení, jiste by nebylo zapotrebí
garancních pakti'!. Avšak jak vytvorit evropské verejné mínení?

Mezinárodní' verejné mínení jest závislé na tisku, propagaci,
dorozumívání i komunikaci. Duševní spolupráce, preklady, vzá
jemná kulturní propaganda, zinternacionalisování vedy i umení,
toto všechno jistc znamená velkou položku v pestcní verejného
míncní. Nevíce však pusobí tisk, jím také se dnes vyvolává
atmosféra. Na organisaci tisku, na jeho vysoké mezinárodní
úrovni bude též nejlépe organisováno evropské mínení. Na
silném mezinárodním verejném mínení spocívá osud Evropy.
Snad dojde k tomu, že vedle mezinárodní výchovy pro spra
vedlnost a právní normy zrídí se ústav pro vzbuzení odpoved
nosti žurnalistu všech evropských státu vuci lidstvu a pokroku.
Noviny a verejné mínení nemohou býti odlouceny, proto mezI
národní výchova musí bdíti nad tiskem i nad lidem. Dnešní
evropská politická krise v nemalé míre je ovoce demagogické
a úzkoprsé žurnalistiky všech státu. Klasickým dokladem, jak
tisk muže v národe znásilnit verejné mínení, zustane prípad
Francie ve Spojených státech po washingtonské konferenci.
Nesnáze míru jsou nesnázemi mezinárodního verejného mínení.

Vedle mezinárodní organisace tisku bude nutna podpora
všech obcanu jednotlivých státu. V každém státe bude treba
vyrešiti problém správy a ozdravení verejného mínení. Zahra
;llcní politika bude kontrolovatelná lidem, až bude tento na
vyšší politické úrovni, až bude míti vedomosti o svete, jako
je má o svém státe, zemi, meste, vesnici. Nezodpovedné vlády
mohou vésti války jako monarchové. A nezodpovedné vlády
obstoj í pouze u národa nevzdelaného. Príští vývoj Evropy
~meruje k široké parlamentní koncepci demokracie. Co prehrad
\' tomto smeru odstranila svetová válka! Proto také k této par
lamentní demokracii musí se pripraviti zdravé verejné mínení.
Llihu Root napsal jiste výstižne, že dokud zahranicní záležitosti
byly rízeny šlechtou a velkokapitalistiekými kruhy, nebezpecí
v/,lky bylo na snade, kdežto demokratické vedení diplomacie
zl',emoži'iuje nadeje na mocenské rešení sporu. Verejné mínení

musí býti správné a pacifické. Nestací cítení, mravní povaha
lidu vyžaduje opory, mozek musí mít kolejnice. Jako je pod
[rlÍnkou verejného mínení víra v demokracii, tak demokracie
bez verejneho mínení, majícího jasný a mravní cíl i pevnou
v':di tento splnit, stane se: hríckou náhody a demagogie. Verejné
mínení jest otázkou bezpecnosti demokracie. V tomto sl'J:Iyslu
bt:.zjJecnost Evropy tkví v uskutecnení obou 1

Poznámky

Úvahy o volební reforme objevily se už i ve vládní
»Prager Presse«, což znamená, že vec, o které se zatím
jen šuškalo, se stává oficielní. Nejvetší násilí na vo
iicstvu, jaké se stane od prevratu, má býti v parla
mente uskutecneno známou hladkou cest'ou za pet mi
nut. Podle »Prager Presse« mají býtil uznány nejspíše
pouze ty strany, které dosáhnou aspon 120.000 hlasu.
To znamená, že strany, které dosáhnou »jenJ« šesti
mandátu, budou proste škrtnutím pera sprovozeny se
sveta a že 'o j.ej.ich hlasy hodlají se rozdelit meZÍ!sebe
strany vetšinové. Cili' volicovi nejen má býti znemož
nen svobodný projev vule, ale jeho hlas mu má býti
dokonce ukraden a prirknut stranám, které volic ne
chtel volit. To budou ovšem lehká volební vítezství,
ale taková, za jaká jest treba se stydet. Nemáme rádi
silných slov, ale to, co se zde pripravuje, nelze jinak
nazvati než uzákonenou ohgarchií. Znamená to: ne
chceš-lil volit protistátne, tvuj hlas koalici neunikne,
nebot si jej proste vezme. Ten postup by mohl míti
ovšem nepríjemné následky. Clovek nerad snáší násilí,
zejména tehdy, jestliže se mu denne desetkrát r'íká, že
žijeme ve veku demokracie. Jestliže už ted spousta vo
licll nevolila, ponevadž se jim proti,vila vázanost kan
didátních listin, což' fakticky zntamená, ž·e se nám na
komandují osoby, které máme volit, oc by asi vzrostl
pocet tech nevolících, kdybychom byli už i: komando
vání, které strany máme volit? A což teprve kdyby ti
nespokojenoi rozvinuli r'ozsáhlou agitaci, aby se k vol
bám nechodilo? Už bez agitace byla absence veliká.
Kdyby se agitovalo pro nevolení (jen tak bude lze se
vyhnouti tomu, aby nám naše hlasy nebyly ukradeny),
mohla by se ceská vetšina povážlive zmenšit. Pak te
prve by páni dostali rozum. Bylto by to obtížné, ale
není j.iné cesty. Na hrubý pytell hrubá záplata. Ale ve
ríme, že jsou u nás ješte osobnosti, které dovedou
SV)'1ll vlÍí\'em zabrániti oné ostude, jíž se ríká volební
reforma.

Dopisy

o atheismu.
1.

Milý Peroutko,
dekuji Vám za Vaši odpoved na muj dopis z posledního císla
"Prítomnosti«. Dekuji Vám za ni pro její vážnou uprímnost.
Naznacujete jakousi obavu, že s Vámi zacnu subtilní theolo
gickou disputaci. Nebojte se: myslím, že jsme oba dva už
vyrostli z debat trvajících do trí hodin do rána a nejméne
o tomto thematu bych s Vámi chtel provádet nejaké fedrfech
týrství podle dvanáctera figur Capkovy polemické poetiky.

Ale malou filosofickou operaci Vám prece nemohu ušetrit:
Týká se konce Vašeho dopisu. Píšete: »Zdá se mi, že se rodí
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filosofie, která bude dualistická. Clovek pochopí, že je
• i ciste lidskými touhami a potrebami ve vesmíru cel

osamocen, že vesmír a príroda nejsou zarízeny tak, aby
samy poskytovaly ducha úcelnosti, a že ani z rukou bo
DCdostanecíl a smysl života jako dar. Že si tedy clovek
musí len cíl a smysl vytvorit a vybojovat.« Potud slova

dopi,u. Vyjdu od Vašich praemiss - posito non COI1
'uíe, smysl života není dán empiricky, ale clovek si
životního dení musí vkládat - to jest m u s í nan

t, protože empirickým poznáním k nemu nedojde a ji
lití kategoriemi rozumové úcelnosti nedovede myslit ani

Tento kantovský agnosticism má jednu nepopíratelnou
u. Cdtlal tabulall1 rasam. Pouhé empirické poznání ne
mi nic o smyslu života. O ten se musím postarat sám,
vedou, nýbrž vírou. Vy veríte v cloveka, já v Boha _
dogmaticnosti své víry bychom si tedy rebus sic stan

nemusili nic vycítat. Protože však empiricky k poráda
principllm nepricházíme, nýbrž protože jsou nám dány
t podle \ aší skeptické filosofie - a priori, nemohu sdílet
viry, že lidstvo vLlbec se jednou vyšplhá na nejvyšší
pokroku. l\ekonecno plus jedna jel zase nekonecno. Vaše

i s kapitalismem tedy kulhá. Nejde o hodnoty re1a-
I v nekonecnu není pokroku. Proto mohou existovat sou

rozlicné filosofie vedle scbe, nikoli však rozlicné názory

v·decké. Není již Helmholtzovcu nebo Koperniko~cu, ale
J te Thomi,té a i Kantovci. Nemohu proto v atheismu

t pokrok rozumu.

Vás, atheistu, chci upozornit na problém, s nímž si
hlavu nejenom 1(ant, nýbrž již svatý Anselm: Jak jest

ze tato delativisticky utvorená lidská mysl mohla vll

ft ke koncepci Absolutna, jež se vymyká i jejímu empi
poznání i kategoriím našeho intellektu? Ac na zemi

a nikde nenalezneme, zasahují pres to absolutní me
ustále do našeho života. Relativism života je tak do-

i prll1cip relativity platí jenom relativne. Život je
qua tnreni, coc1cstia, humanis divina jungul1tur«. To

hlub'j prícina Chestertonova poznatku, který Vy rád
tujete, že život je lapacka na logiku lidskou. V celých

e tyto dva prvky prostupují. Ani dnes - pri všem
. mu tomu není jinak. Práve prometheovství je toho

lm s Vámi naprosto, že jest nutno jmenovat veCl Je

vymi jmény a mne, stejne jako Vám, jsou protivné
kamotái.e se slovem »Buh«. Nejde-li o pojem Boha

který jest »Actus purissimus cogitandi et volendi"
J' jsem prú to, aby se tcm ostatním pojmum a silám

mi civilní jména. Ani já nemám rád racionalistu v li
ch talárech.

il-Ii jsem Vám tím, že jsem vyslovil podezrení, jako
vel sVltÍ atheism okázale na odiv, promii1te mi to. Váš

mne presvcdcil o opaku. Verím v možnost, kterou Vy
pripouštíte dnes pouze s pochybovacným úsmevem, že

druh atheismu je cestou k Bohu a že budete-li nc

kraceti cestou pravdy, odhalíte Jej. I enÍ dále po

tom, že i s našeho katolického stanoviska má po
lenková krise vctší cenu, než tupá lhostejnost, o cemž

olik krásných míst nalezl na prvních stránkách »Kon
tého Augustina. Že v praxi lidé povolaní nemívají

dost jemný duševní hmat, aby rozeznali krisi od zlé

nemcní na principu. Snad jde opravdu o J akobuv bi-
DpaS s Andelem, jenž koncí slovy: »Nepustím Te,
i nepožehnáŠ.« Že Váš atheism není volnomyšlenkár
petkou. o tom j te mne tedy presvedcil.
Vám rhtcl ríci ješte, to bych Vám rekl radeji ústne,
náhorlou sejrleme. Napíši Vám jenom to, co bych

tak vážnt osobne ríci nedovedl, protože vím, jak byste
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se asi na mne podíval: Peroutko, pres svuj atheism jste podle
mého názoru to, cemu ríká Tertul1ian »Anima naturaliter chri

stiana«. Proto je ten Váš (a já verím, že docasný) atheism ta~
melancholický. Premýšlejte o tom.

Váš
Dr. Alfred Fuchs.

II.
Milý Fuchsi,

1. nerozumím dosti dobre té Vaší »malé filosofické operaci«.
Nechápu zcela, co na mne operujete. Snad víru V' pokrok? Ne
mám idylické víry v pokrok, která znamená, že cím dál, tím
líp. Obycejne každé plus prinášívá nejaké minus. Verím, že je
možný velký rozvoj rozumu. I ejsem ovšem zcela presvedcen,
že to prinese lidstvu jen štestí. Nedovedu si dosti dobre pred
staviti, jak to bude vypadati v duši lidu, až bude obešena
poslední iI1use. Nemyslím, že by to bylo úvodem k zlatému
veku tancu a veselí. To ovšem neznamená, že se ze zbabelosti
budu staveti proti rozvoji rozumu.

2. Lámal-li si Kant hlavu tím, jak relativisticky utvorená
lidská mysl mohla vubec dojíti ke koncepci Absolutna, tedy to

bylo, dlIverne receno, hlavne proto, že si Kant onu koncepci
Absolutna vymyslil. Od té doby, co Nietzsche podal svou kri
tiku toho, cemu Schopenhauer ríkal »das metaphysische Be

diirfnis«, ono lámání hlavy s koncepcí Absolutna valne utuchlo.
To, co provádel s absolutnem Kant, byl starý zpusob myšlení.

.Myslíme dnes již ponekud jinak. everím, že by v lidskou
mysl byla vnorena koncepce Absolutna ve.' Vašem smyslu.

3. Pricházíte-li ke mne a pravíte-li, že jsem »Anima natura
Iiter christiana«, dovolte, abych Vám odpovedel, že jste nadán
onou p,:>kornou odvážlivostí, s níž dustojníci Armády spásy

chodí zpívat na Václavské námestí doprostred davu neverících.
Neverte, že ten atheismus je jen chvilkové poblouznení a že
jednou ho "nebude. Jest však zcela možné, že lidstvo, i když

oc'vrhne boha, prece se nezbaví Id"-estanského založení. Jsem
dalek toho, abych to pokládal za neštestí a škodu. Dovedu si
predstaviti »animam naturaliter christianam« i bez víry v boha,
a je v tom nadeje. Na pr. takový Kropotkin, na kterém jsem
to vždy cítil: proklel boha a kneze do horoucích pekel, ale pra
vil, že clovek spíše bude lézti po ctyrech, než by se zbavil mo
rálního citu.

4. Možná, že to vše je melancholické, ale je to pravdiyé.

Váš
Ferd. Peroutka.

III.
Milý pane redaktore!

Dvojí dí'tvod je, proc dnes také já odpovídám na Vaše athei·
stické kredo. Reknu Vám jej otevrene: Predne, že býváme po

boureni, kdykoli cítíme, že se útocí na náš názor, za druhé, že
rádi hovoríme s clovekem uprímným.

Není silnejší a strašnejší otázky nad otázku božské existence.
To uznává veškeré lidstvo. nebot i moderní atheismus zprone

veril se svému programu, dokázati naprostou nepotrebnost
Boha a vydal se na neslýchanou cestu objeviti jej. Zproneveril
se otci Haeckelovi a projevil neduveru jeho alternative, která
veškeré lidstvo delí, myslím, na dve skupiny: »Entweder An

nahrne eines blinden Sch6pfungs- und vVunderglaubens oder
phylogenetischer Entwicklungslehre und Erzeugung.« Pravý

stav atheismu je tedy ten, že Boha nepopírá ani nedokazuje.
Atheismus není atheismem. Zdá se mi však šílené poukazovati,
že snad objevíme novou zemi, která rázem rozreší hospodárský
problem svetový. Zdá se mi šílené, tvrzení, že objevíme Boha
sami, abychom pochopili smysl života. Dle nynejšího slovníku
mLlže to býti ovšem akce velmi liberální i pokroková.
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Ve Vaší odpovedi p. Dr. A. F. zaujala mne tato veta: »Je-li
buh, pak ho dríve ci pozdeji odhalíme za jeho oblaky, bude
me-li neústupne kráceti cestou pravdy.« Ac mnoho' námitek cí
tím na tuto vypínavou frázi, myslím, že jedna z nich vystihne
nejlépe mé stanovisko: .Taký to asi bude buh, kterého objevíte?
Jaká to bude ubohá postavicka, tetelící se strachem, až roz
hrnete oblaka, za kterými se skrývá? Myslím. že bllh, jehož
objevíte, nebude valne božský. Jeho moc nebude asi vetší nežli
moc presidenta republiky a americká lulka v jeho rukou bude
symbolictejší nežli jablko, odznak panství a královské moci
nad svety. Pravda je, že objevíte-li boha, ztratíte boha. Nebot

cn ztrácí na své božskosti, objevuje-li jej clovek. Búh stává
se však božštejší, nepochopitelnejší - zjevuje-li se cloveku.
A proto my, katolíci, budeme veriti ve Zjevení a nebudeme
"i:riti obievcní - kde búh je menší ne/. cle,,;:;];:.- J:udC'me vo: ;"

milo:vati Prokopa Diviše, ale vždy rozboríme jeho hromosvody,
jimiž by chtel rozptýliti mraky, nebot vedle hromu a blesku
božího Drichází z mrakú i déšt, aby všude bylo dosti chleha
a vína.

Neríkám, žc ncbudete presvedcen o existenci Boha, ale po
pírám, že by se tak stalo pouze z vlastního pricinení, uprímné
-nile a aktivity. Tím méne, myslím, je možno vypraviti se
k objevení Boha jako k objevení Severní tocny. Búh není Se
verním Polem, ac i k nemu sbíhají se, všechny poledníky, Tra
gické jest necítiti Boží prítomnosti. Ale cím múžeme býti vy
koupeni, tot krest, JueY' a muka ocistcová.

Anebo zvláštní milost, jaké se dostalo Šavlovi ... Ješte Vás

prosím, abyste mne nepocítal do nekteré z politických stran.

S uprímným pozdravem
Krátký Václav.

(O d p o ved. Neprišlo Vám na mysl, že v té vete, kterou
citujete, múže býti trochu ironie a že je to vlastne šetrne vy
jádrené presvedcení, že cestou pravdy boha nenalezn~me, pro
tože boha není? Jen tento smysl mela ta veta, ne nejaké na
dcje na experimentální hledání boha. F. P.)

Inteligence a protiklerikáiní boj.
Vážený pane redaktore,

dovolte mne, abych i já navázal na clánky o katolicismu, uve

rejhl.ované v poslední dobe v »Prítomnosti«, a prominete mi
snad, jestliže mé stanovisko bude se lišit od Vašeho. P. inž.

Oišanský nazval Vaše stanovisko stanoviskem založených ru
kou. Zdá se, že jest to velice prípadným nazváním; já bych
j., však nazval aristokratismem, snazlclm se odlišit se od
»massy«. Jest jiste p<Ytešitelným faktem, že inteligence u nás
vc svém celku súctovala s katolicismem, ale ješte potešitelnej
Um by bylo, kdyby zaujala urcité positivní stanovisko a kdyby
se nespokojila jen velikým opovržlivým gestem a úšklebkem
nad katolicismem. Kdyby inteligence positivne v tomto smeru
pracovala, pak nebylo by možným, aby t. zv. protiklerikální
(protikatolický)' boj jak kulturní, tak i politický, vedli lidé,
myšlenkove méne kvalifikovaní a skupiny ci strany mravne
korumpované. V této abstinenci inteligence máte též odpoved
na Vaše otázky v replice p. inž. Olšanskému. Je pohodlným
stanoviskem (proininte, že to tak nazývám) estétsky se roz
cilit nad formou boje a nesnažit se o nápravu. Liberalismus,
myslím, neznamená starat se jen o sebe a ostatní at se vyrov
I~ají s problémy podle svého. To prece neciníte ani Vy; kdyby
tomu tak bylo, pak nepsal byste své clánky o liberalismu, které
- nazvete to tak ci onak - mají získat mu nové stoupence

- deláte tedy propagandu - neco po.sitivního! A ciníte-li to
v jedné veci, proc to neciníte i v druhé? Že snad náš kulturní
boj byl veden nekdy (po prípade vetšinou) formami nevhod
nými, lacinými a otrepanými, to ješte neznamená, že by bylo

nutno nad tím mávnout rukou. Tento náš dnešní kulturní boj

není jen úzkým bojem proti katolicismu, to je boj za nového
ceského cloveka, který potrebuje myšlenkove, politicky, knl
turne i mravne osvobodit se z drívejšího stavu a vyrovnati
se s novými úkoly, danými osvobozením národa. A práve pri
tomto boji je treba všech produktivních sil národa (a v první
rade spisovatelú - vzpomente na manifest z r. 1917!) a ne
nechávat široké vrstvy na pospas bez pomoci. Abstinence jest
vždy špatnou politikou. Máme príklady z naší i z cizí historie,
že aktivní organisovaná skupina, byt by i byla menšinou, zví
tezí nad neorganisovanou, apatickou a neaktivní vetšinou. Co

by bylo na príklad pomohlo ríkat za války v kroužku sv)'ch
prátel, že »j sem v duši své Rakousko prekonal, ale že by bylo
pon mou dústojnost špinit se bbjem s Rakouskem?« Ve své
odpovedi p. inž. Olšanskému pravíte, že podle Vašeho mínení

moravský. venkov pújde za Prahou a ne Praha za ním. Prednc,
nehlásí se celá Praha k liberalismu (Vašeho druhu) neb k po
krokárství; za druhé, onen venkov nepújde sám, tím spíše, že
druhá strana ciní vše, aby ho pritáhla k sobe. Proti akci treba
postavit jinou akci, jinak na pr. odluka církve od státu, o níž
ríkáte, že ji má liberalismus v programu, zústane kusem pa
píru. Nechápu totiž, jak bez positivní práce a bez boje chcete

tuto odluku uskutecnit. A chcete-li ji uskutecnit, pak musíte
se úcastnit dnešního kulturního boje v celém rozsahu, neho!
Jedna vec souvisí s druhou. - Ke konci své odpovedi upo
zOrIl.ujete na. dlI1ežitost hospodárských otázek; ano, jsou dme
žity, ale jsou u nás i jiné duležité problémy, které nutno též
rešit I Váš casopis - soude podle dosud vydaných císel - není
národohospodárským - a proto musí rešit problémy všechny!
-- Odpusfte, že i já jsem prišel se svojí troškou, a zústávám
Vám oddaný

J. Sk.

(P o Z II. r e d a k c e. Jsme rádi, že pomalu se shodujeme se
svými kritiky v tom, že chceme vlastne totéž a že jde vlastne
jer.. o zpúsob, jak dojíti k cíli. Podle našeho názoru je vždy
treba vyporádati se nej drív s vetším nebezpecím a pak teprve
obrátiti se k menšímu. N uže, myslíme, že nebezpecí, které vy··
cházelo od komunistické menšiny, bylo stokráte vetší než ne..
bezpecí, kterým hrozila katolická menšina. Bylo nejprve nutno
probojovati vec demokracie proti hlasatelúm diktatury. To jest
základ. Ostatní prijde na radu jedno po druhém. Opakujeme
ješte jednou, že nevidíme prede dvermi nebezpecí bojovné
církve. Za to na príklad nebezpecí bojovné koalice je práve
akutní. Doufáme, že víte o pripravované volební reforme, To
znamená, že pokrokové strany v koalici se spojily s klerikály,
jimž jinak nemohou' prijíti na jméno, za tím úcelem, aby ujar
mily ceského volice a znemožnením malých stran vzaly mu
fakticky možnost voliti nekoho jiného než strany koalicní. Zde,
myslíte, nehrozí nesvoboda? Koalicní strany mluví zcela ve
rejne o tom, že hlasy, které pripadnou malým stranám, rozdelí
mezi sebe podle klíce. To není násilí? Spojují-li se v této veci
pokrokové strany s klerikály, ukazuj í tím, že jej ich zápal pro
svobodu je jaksi falešný. Nemyslíte, že zde by byl kus práce
pro inteligenci, který by mel býti vykonán dríve? Protikleri
kální fráse js.ou jako opium, pro které mnozí lidé zapomínají
na všechnu jinou práci a na všechna jiná nebezpecí a nesvo
body, které hrozí. Jsou lidé, kterí se domnívají, že dosti uci
nili, jsou-li protiklerikální, a jinak snesou klidne všechno
svinstvo. To je hlavní dúvod našeho odporu proti prebujení
protiklerikálních frásí, že se jimi casto svádí pozornost od vecí
hlavních na veci vedlejší. Boj proti klerikalismu je ješte tak
nejlehcí vec, a proto na tohoto kone rádi vsedají ti, kdo nemají
odvahy pustiti se do otázek težších. A hospodárské otázky
opravdu pokládáme za težší, at už je »Prítomnost« orgánem
národohospodárským ci není. - Neodsuzujte zatím inteligenci
v té veci: pockejte s úsudkem, až jak se zachová, až pokro
kové strany dají signál k boji za odluku státu od církve. Za
tím, jak vidíte, si to velmi rozmýšlejí. Neuvažoval jste proc?
Musíte v prvé rade nutit je, aby daly tento signál. Pak teprve
uvidíte, zda inteligence odepre svou pomoc. Ale zatím, jak
jSme už nekolikráte napsali, jsme káráni za to, že uprímne
ríkáme to, co si socialisté v koalici jen myslí a o cem hovorí
mezi ctyrma ocima. Donulte je, aby Vám odpovedeli, proc
stále couvají pred kulturním bojem.)
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Je katolictvi nebezpecné?
Pane redaktore,

'mi položeny urcité otázky k mému dopisu, na které
odpovedeti. Predne nejsem tím, jenž by byl proti

každou cenu. Chtel jsem jen zdurazniti, že pro mo
ov katolicism nesporne nebezpecím jest. Pravda je
konecnc již napsal ve svém »Jací jsme«, že mlýny

pomalu, ale jiste. Je nesporno, že v boji proti
dely se výstrelky. Jsem dalek toho, abych souhlasil
soch a krížu, a konecne souhlasím i s resumé, do

ehrnul celou snahu diskuse o katolictví: »N ám šlo

lÚclovati s legendou, že každý, kdo premílá nekolik
Iních frází, koná již dosti užitecné práce pro svet
Souhlasím. Možno konecne videti v tomto smyslu

ni i na "Volné Myšlence«, která prece dnes má
nf odbor a usiluje o stavbu lI. detského domova

onfesní.

ismu vidím ale nebezpecí, proti nemuž musí býti
Chtl'\ jsem Vám jen dodati, že liberalism v otáz
ženských muže býti jen v r c h o lem a k vet e m
ot ik a t o I i c k é h o až tehdy, až jim bude vyrvána

, které nabyli tím, že byli bývalou monarchii pro
Jako církev státní. V otázkách techto není možno býti

.-Iamentní chápu. Je zde ta ohromná komplikace
že (témer jedna tretina) oposice není taková

ní), aby se s ní dalo kombinovati pro jiná slo
vetšiny, jako napr. ve Francii. A proto to couvání

a na druhé stranc držení palce obcanskými stra
dm, ve kterých potrebují spojence ve vecech ho-

Ho z chyb, to plne podepisuji. Tou nejvetší chybou

uka CÍrkve od státu a odnetí všech, prece jen ja-
. egií, církvi, nebylo zapsáno do ústavy. Dnes mohli
všichni hlásati v techto otázkách liberalism.

neupírám diHežitosti hospodárským otázkám, jako
u je do bdy prvé, ale vždyf tyto otázky velmi

( s otázkami, o než se preme - (Berriot: »léglise
s«) - ponevadž rešení jejich si vyžaduje jednot
svctového a predevším odpovedi na otázku: kato

nietví ci pronikavé sociální zákonodárství? Jsem
okratický názor náboženský podporuje i demokracii

Proto na pr. neupírám dobrý vliv ani církvi cesko
chci·li býti spravedlivým.

katolicismu je bojem za liberalism ve vecech ná
e naopak!

Inž. A. Olšanský.

o národni demokracii.

devážený pane redaktore!

r Vašeho listu »Prítomnost« dovoluji si vzhle

clánkum - zejména týkajícím se strany ná
tieké - následující podotknouti:

,Schází nám ješte jedna politická strana?« lícíte

jakožto stranu neplodnosti. Nechci snad provádeti
analysu tohoto clánku, ale dle mých poznatku, na ..

vých. jest kritika tato nesprávná. Neplodnou stra-

e stranu takovou, která neprináší - at již pro
, neh pro celek, žádného ovoce. To však pri ne
udku o strane n. d. ž á d n Ý doposud ríci nemuže.

ten, jenž jest nacionálne trochu založen a jemuž
Blo národa nade vše.
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Tož není zejména myslitelno, by ten, kdo zná historii strany
n. d. (dríve csl. státoprávní demokracie) poprel, že jest to
strana jediná, která se nachází stále ve velice tuhých bojích ve
prospech ceského národa, af již po stránce hospodárské neb
kulturní, tak i sociální. Proc tedy neplodná?

Protože musí v ní ustoupiti osobní zájmy jednotlivcu 

eventuelne i jejich malichernosti, pred zájmy celku? Ovšem to
jest neplodnost strany té, pouze pro nekteré jednotlivce! ~eb
snad, že jest více konservativní a málo liberální? Tu ovšem
musím uprímne ríci, že i konservatismus jest dobrý a libera
lismus taktéž. Také se s obojím v této strane setkáme. Prijde

však na to, jak kdo .si obé vykládá! Bych nemusel zbytecne
prodlužovati obsah tohoto dopisu, poukazuji, vážený pane re
daktore, na obsah lclánku v N. Demokracii ze dne 23. t. m.,
kde jest pojednáno o liberalismu, s nímž se naprosto' muj
názor ztotožnuj e.

Snad byste nechtel, vážený pane redaktore, tvrditi, že libe
ralismus se nachází ve stranách socialistických? Myslí m, že
tohoto jste Vy príliš dalek, tak jako já.

Proc nemužeme ciniti strane n. d. žádných výtek a co nás
poutá k ní, jest to, že nepodporuje nikdy smery, které se pak

tují s nepráteli csl. státu - s komunisty a germány. Nejen to,
ona nechce také zkracovati neb utiskovati jakkoliv obcany csl.
republiky, cítící se dále príslušníky jiných národností, ale ne

pripustí, by jejich práva byla množena na úkor ceského ná
roda a proti nemu. Tvorí nejen spolecnost zdravého naciona
lismu, ale i pevnost ze srdce a dovede utvoriti trebas i z krve
obcanu.

Blaho republiky jest nám nade vše! ! !
Proto povedeme politické boje pro dobro budoucnosti ve

strane národní demokracie, která nerozeštvává vrstvy ceského
národa a nevydává je neprátelum vnitrním ani vnejším.

Na utvorení se nové strany, myslím, po zdrav.ém uvážení a
po trpkých zkušenostech politické roztríštenosti na úkor ceské
majority, nebude nikdy opravdovým Cechem myšleno! Zejména
ne na utvorení úrednické strany, která by jakožto odborov)r
útvar vstoupila do parlamentní složky, mezi politické strany,
by byla štvána jako politický sbeh, jejíž každý cíl· by byl
pouhou fantasií.

My všichni však budeme podporovati stranu takovou, kteréiest blaho národa ceského nade vše!

S výrazem dokonalé úcty, s ní;/; mám cest trvati,
oddaný

Josef KrotU.

CP o z n. r e d a k c e. Dovolíte zajisté, abychom také my
uprímne rekli, co si myslíme: ve Vašem dopisu lze nalézti
zpusob národne demokratického myšlení jaksi vykrystalisovaný a
v prapuvodní cistote. Vylícil jste nám stranu národne demo

kratickou jako stranu andelskou. Máte prý své zkušenosti, my
je máme také, a v andely neveríme, zejména v politice ne.
[{íkáte nám znova, co mužeme císti v »Národní demokracii«

každý den: jen u nás jsou praví Cechové, jen my pracujeme
pro národ, jen u nás ustupují osobní zájmy celku, jen nám je
blaho republiky nade vše, jen my vedeme boj pro dobro budouc
nosti, jen nám je blaho národa nade vše! Což necítíte, jak
je takové psaní »Národní demokracie« falešné a naivní? Myslíte
opravdu, že jedine národní demokracie je opravdu nacionální

strana? Což si nedovedete predstavit, jak by to s námi bylo
špatné a pak bychom byli neodvratne ztraceni, kdyby to opravdu
byla pravda? Což myslíte, že by národní demokracie sama
mohla udržeti národ? Naštestí to vše není pravda a v ostat

ních stranách je plno prirozeného nacionalismu. Jenže ty strany
neudelaly z nacionalismu hlavní predmet své agitace, jako
národní demokracie. Je nám nepochopitelno, jak mužete tvrdit,
že takový nacionalism není na pr. u csl. socialistu nebo agrár
níkU. Nedá mnoho námahy, objeviti nacionalism i u sociálních
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demokratu. Je to velmi nespravedlivé, co tu ríkáte. Stejne je
tomu s komunismem. Což myslíte, že by nás mohlo zachrániti

pred komunismem, kdyby jen národní demokracie byla proti
nemu? Pred komunismem nás zachránilo naopak to, že socia
listické strany v koalici se s ním velmi rozhodne rozešly. Ná
rodní demokracie sama by tu mnoho neporídila. Tu bylo treba

vetších sil, a proto je tak nepravdivé ríkati, že jen národní
demokracie nás chrání pred dobrodiními tretí internacionály.
Neverte, že v národní demokracii jsou poslední Cechové a že
kolem nich už je jen more odnárodnených individuí. Vy ovšem

vylucujete z opravdového cešství už i toho, kdo by chtel u nás
založiti novou stranu. Zde si nikdy neporozumíme. Mimochodem:
nepsali jsme nikdy o založení úrednické strany jakožto odbo
rového útvaru. Nechteli bychom nikdy rozmnožovati zlo sta
vovsk,ých stran. Píšete: "Není zejména myslitelno, by ten, kdo

zná historii strany národnc demokratické, poprel, že je to strana
jediná. která se nachází stále ve velice tuhých bojích ve pro
~pech ceského národa.« Podívejte se, je to myslitelno, nebot to
ropíráme a s námi ta vetšina ceského národa, která národní

demokracii nevolí. Jediná strana, která bojuje o prospech ces
kého národa! Jak je to nepravdivé! Kdybychom prijali Váš
názor, musili bychom dojíti k tomu, že devet desetin ceského

národa je již odnárodneno.)

Ješte odpoved na dotaz.
Vážený pane redaktore,

nekolik slov k dopisu pana O. S. na dotaz pana K. M.

Jestli nekomu stací k vyplnení životního úkolu krém na
boty a kolomaz, nesmí zapomínati, že není sám na svete a že
pan K. M. muže býti naproti tomu nejakým hodne velikým

idealistou, a jestli pan O. S. nechápe, j~k možno dríve býti
studovaný a oženiti se, nemusí pan K. 11. vzíti si k srdci
radu pana O. S. a hledati pozemské štestí v krému. Jsem ráda,
že pan O. S. uznává, že má zásady, s kterými by dnes neobstál.
To ne, rozhodne ne!

Ale aby pan O. S. videl, že nestavím se proti nemu do bo
jovné posice, pl"iznávám, že úplne souhlasím s jeho záverec
nými slovy: K. M. se domnívá, že ucinil dosti, podal-li dvojím
zptisobem dukaz své dospelosti a když je presvcdcen, že starost
o nasycení jeho mladého, zdravého tela je vecí spolecnosti aneb
alespon sociální otázkou, hodnou verejné debaty.

Snad kdybych byla miliardárkou, poslala bych panu K. M.

anonymne šek na nekolik set tisíc Kc, aby mohl. zaplavovat
Vaši ctenou redakci dotazy jiného znení, asi takto:

P?nevadž mám nyní mnoho penez, jsem pochopiteln~ zdra-:ý
clo\'ek a tudíž opet pochopitelne narodil se mi potOl1lC~{,dlci
mu neco darov"ti do vín1(u a nevím, co mu mám (J.;ti, zda
,tUtC'mobil nebo ,:eroplan, [)0vezte mi, co bude v nejblíž";í dC)l:.e
nejmodernejší, abych se zbytecne neblamoval.

V plné úct~ oddaná

Odpoved na odpovedi.
V ážený pane redaktore,

zdá se mi, že jsem svou otázkou na Vás píchl do vosího
hnízda. Ze všech stran pricházejí vážní lidé a tlucou mne

pres hlavu. Pokud mohu vypozorovati, jsou všichni ti lidé
dobre situováni. Žádný chudák mi neprišel narezat. Ale to je

stará vec: sytý hladovému neverí.
Pres všechno, co ti vážní páni nahrnuli na mou hlavu, zu

stává pravdou, že chci pracovat a že nemohu nalézti práci.
Zdá se, že páni nemají ani potuchy o nezamestnanosti, která
rádí mezi vzdelaným proletariátem, sice by pochopili, že je

možno, že i pri nejlepší vuli clovek nedostane práci a místo.
Nevím, co si predstavují: myslí snad, že jsem clovek, který
se štítí práce? At se jdou jednou zeptat mezi obchodní a pru
myslový kancelárský personál: tu uslyší, že je tu nabývalá
krise, že na, každé uprázdnené místo je dvacet uchazecu. Ale

páni, zdá se mi, cetli neco o Americe a tak pricházejí ame
rikánskými radami: delej cokoliv. Když ono ani to nejde to
"delat cokoliv«. Jak známo, je i mezi delnictvem nezamest
nanost, a každý nemuže být vynálezcem nebo vyrábet krém
na boty nebo mít ylastní obchod. K tomu je treba hlavne

penez, a ty nemám. Já vím, že bych se na pr. mohl pokusit
prodávat u nádraží noviny, ale, jak pochopíte, tomu se clovek
co nejdéle brání. Opravdu mne pohoršil dopis p. inž. V. A.
ze 5umperka: ten mi radí, abych šel za delníka k Batovi a
má žena za zametacku. Což o mne, já bych treba šel, ac vím,

je to smešné, není prece nadeje, že bych to k necemu privedl
mezi vyucenými delníky. Ale co se týká mé ženy. Snad má p.
V. A. také ženu a má ji rád. Co by asi on odpovedel, kdyby

ho potkalo neštestí a pak mu poradili, aby poslal svou ženu
nekam jako zametacku? Možná, že i k tomu dojde, pCIjde-li to
tak dále u nás, ale pak se budu pokládat za bídáka, že jsem

ji nemohl nebo nedovedl uchránit pred tím osudem, a pak je už
se životem konec.

Pane redaktore, ptal jsem se uprímne a potkal jsem se
se samou necitelností.

Váš
K. M.

Knihy redakci zaslané.

Karel Capek: Továnta na absolutno. Román-feuilleton. II.

vydání. V úprave a s mustracemi Josefa Capka vydal dr. ,01.

Štorch-Marien jako 99. svazek edice A ven t i n u m. Stran 170

za Kc 20.-.
M. Mikulová-Maternová: Vzdor a smírení. Lyrické básne.

N ákbdem })Ženského Obzoru«, revue ceských žen. Stran 40 za

Kc 6.50 i s poštovným.

Josef Šllsta:. Svetová politika v letech 1871-1914. Díl IP..

Trojspolek a francouz\>ko-ruská aliance. (Dejiny nového veku.)
Nákladem Ves mír u, nakladatelské a vydavatelské spolec
nosti v Praze VII. Stran 302.

Dr. Jos. Kratochvíl: P,"oblém mystické inti/ice ve filosofii

stredního vekl~. 2. díl práce "Filosofie stredního veku«. Otisk

z "Vychovatelských listu«. Nákladem "Vychovatelských listu"
v Olomouci. Stran 40.

Otakar Jiráni: Slovesné umení starého Ríma. 8. svazek sbírky

,,0 k n a«, knihy zkušeností a" úvah«. Nákladem Gustava Vole·
ského na Král. Vinohradech. Stran 236 za Kc 24·-·

Vilém Mathesius: K1~lturní aktivismus. (Anglické paralely

k ceskému životu.) 9. svazek sbírky );Okna«, knihy zkušeností
a úvah«. Nákladem Gustava Voleského na Král. Vinohradech.

Stran 9 za Kc 12.-.
Vsevolod ]vanov: Modravé Písciwy. (Golubije peski.) Román.

Preložil a informacní stat o autorovi napsal dr. Vine. Charvát.
Obálka Václava Maška. 15. svazek románové knihovny "Proud«.
Nákladem "Cinu«.

VI. Majakovskij: 150,000.000. Revolucní epos. Preložil Bo
humil Mathesius. Kresby a obálku kreslil V. Mašek. Nákladem
Václava Petra v Praze-Bubenci C. 334. Stran Il6.

J. Sheridan Le Fanu: V temném zrcadle. (In a glass darleby.)

Povídky. Preložil Fr. Bommer. Obálka Josefa Capka. 14· sv.
románové knihovny "Proud«. Nákladem })Cinu«.


