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Ferd. Peroutka:

Vzpoura nudných.
S pohnutím precetl jsem vetu, kterou napsal prítel

Karel Capek do posledního císla »Prítomnosti«: »Prá
telé, stala se veli~á krivda; upreli, mi nos mezi ocima.«
Ano, stalo se zvykem, upírati :nos mezi ocima. Ríká se
ovšem: boj je boj. Ale prece jest to t,ežko snesitelný
stav, že si clovek ve verejném živote musí nechat
všechno líbit. Zvyknete si, že vaše slova budou vám
prekroucena pred vašima vlastníma ocima; budou
o vás tvrdit, že jste napsal, co jste nenapsal, a budou
ríkat, že jste nenapsal to, co jste napsal. Vaše vlastnosti
a myšlenky budou obráceny na ruby a vy k tomu mu
žete jen prihlížeti z okna. Napíšete treba clánek proti
listu biskupu a pak si musíte nechat líbit, že je <O vás

. vytisknuto cerné na bílém, že prohlašujete klerikální
reakci za pokrok. Mejte kuži jako hroch vy, kterí vstu
pujete.

V poslední dobe v jedné cásti píšící verejnosti nabyl
velké obliby sport, který lze nazvati honbou na ducha
plníky. Duchaplníkem pak jeví se býti ten, kdo nepíše
oním známým stylem, který stylem není, jaký je v uží
vání u »Ceského Slova« nebo »Práva Lidu«,a kdo,
beda, je tak prirozený, že, delá-lil vtipy a žerty v sou
kromí, delá je i když píše. Za hlavní zástupce takových
mizerných duchaplníku byli jsme v clánku p. prof. Ne
jedlého ve »Varu« a p. B. Hladkého v »Nové svo
bode« prohlášeni Karel .Capek a já. Karel Capek podle
tohoto názoru si nezodpovedne hraje s predstavami,
pojmy a mravními zásadami; »hraje pred námi ducha
plnostmi, jako bezbarvý sklenený hranol na slunci bar
vami; a lidem se to líbí, protože to nic nezavazuje a nic
nenamáhá.« Já pak podle tohoto názoru jsem ješte bez
nadejnejší prípad. Dává se o mne na srozumenou, že
myslím práve tak málo jako tráva a kamení.

Uvažoval jsem, má-li býti tato kapitola napsána. Pri
padalo mi, že je príliš osobní. Ale pak jsem si, rekl, že
není osobní. Patrí do literární rubriky, nebot jest to
kapitola o stylu. Patrí dále do úvah o naší národní
povaze, nebot konec koncu dotýká se predstavy, jak má
vypadati pravý cech, a otázky, nedopouští-li se žertu
jící spisovatel zrady na národních ideálech.

Chci predem rozlišiti mezi temi, kdož se pokoušejí
delat nám ostudu. Tak jest tu na pr. p. Skýpala, chef
redaktor »Ceského slova«. Toho, myslím, možno beze
škody z úvah vynechati. Pana Skýpalu vytvori.Ja slepá
prírodní síla; ten za to nemuže, že nic nechápe a že ho
nic nenapadá; napíše-li o vás neco zlého, je to neprí
jemná náhoda, jako když jdete po ulici<a spadne vám
cihla na hlavu; p. Skýpala je z toho druhu žurnali
stických gramofolltl., jimiž' oplývá každá pollitická stra
na; ríkají-li neco sami za sebe, zasluhuje to blahovol
ného zapomenutí. Ale p. prof. Nejec11ý a p. B. Hladký
nejsou zástupci kategorie gramofonu. To jsou lidé,
kterí ocividne premýšlejí. Reknu rovnou, jaký jest je
jich pomer k žertu a vtipu: jest to vzpoura nudných.

cíSLO 16.

J.est to težký žal tech, jimž zákaznictvo rídne pred je
JIch krámky. »Nekterí mladí,« stežuje si p. profesor
Nejedlý, »byli docela vážní lidé, ale stacilo, že pricichli
k tomuto narkotiku (duchaplnosti), a již mu propadli.«
PoznamenaL bych k tomu jen, že t. zv. duchaplnost není
jáma, do které se padá, ani holubník, do kterého možno
podle libosti vletet nebo vyletet. Propadnouti lze treba
alkoholu. A.le, prísámbLlh, šel bych se podívati a pro
tla6l bych se do první rady, kdyby se jednoho dne
roznesla povest, že na pr. p. Skýpala na Vádavském
námestí pred »Ceským slovem« pocal propadati ducha
plnosti. Tu bychom videli, lze-li jí propadnouti. Také
zkouška s' p. B. HladkÝm by nebyla bez významu pro
zjištení, co je težší, zda propadnouti ci nepropadnouti
duchaplnosti. Je velmi, príznacné pro p. prof. Ne
jedlého, že nemuže uveriti" že t. zv. duchaplnost by
mohla býti neco velmi prirozeného a že ji pokládá za
mechanismus, který komukoliv možno si, osvojiti, jako
kdokoliv, chce-h, si múže domLl prinésti prístroj na
vyssávání prachu.

Mám silné podezrení, že k potírání duchaplníku byl
u nás založen pravidelný, byt tajný spolek, s predsedou,
jednatelem a pokladníkem, jak to bývá. Ta akce aspon
vzbuzuje dojem organisovanosti. A zdá se, že na jedM
schuzi byla zároven usnesena jednotná rafinovaná me
toda k potírání této neresti: tato metoda spocívá v tom,
že se kricí z :nelmlika hrdel, která byla dána k disposici,
že duchaplnost a myšlení jsou protiklady jako den a
noc, a že se verejnosti vštepuje presvedcení, že jen
tam, kde není duchaplnosti a kde styl se podobá balící
mu papíru, muže se dariti myšlení. Je to celé daleko ši
roko rozvetvené spiknutí, které má nastoliti diktaturu
zásady, že duchaplnost a myšlen~(y jsou telesa navzá
jem neprostupná. Kdo upadne v nelibost této maffie,
tohoto v)'konného výboru nudn)Tch, dostává se do tež
kých obtíží. Pomsta nudných je hrozná a nelítostná. Je
to asi takové, jako kdybyste dali, hrbatým soudit rovne
rostlé. At reknete co reknete, odpoví se vám na to, že jest
už všeobecne známo, že jste duchaplný. Napíšete, dejme
tomu, celou knížku, v níž oproti rozšírenému názoru
tvrdíte, že naše národní obrození nenavazovalo na re
formacní ideály, a perete se po celý rok se všemi mož- .
nými, lidmi o toto mínení. Na to se vám odpoví: že
pro samou duchaplnost jste už ztratil schopnost se roz
hodne prikloniti k té ci k oné strane. Nebo vyslovíte
názor, že manželství není pouze ted v kris,i, ale že bylo
vždy v krisi, a že manželství je vúbec težká otázka.
Tu uslyšite, že takové názory jsou plodem duchaplno
sti, která je dedictvím po »sladkém katolicismu«. Nebo
napíšete, že povestná Petka stala se nutnou pro nízkou
úroven vetšiny poslancu. Na to se vám odpoví, že pro
kuriosní duchaplnictví jste organicky neschopný po
jmouti nejakou jasnou myšlenku. Nebo Karel Capek
napíše román, jehož záverem jest, že jest l'épe svet ne
rozbíjeti než rozbíjeti. Nato se Karel Capek dozví, že
v duchaplnické nezávaznosti si hraje s názory a mrav
ními zásadami. Nebo s touž vážností a rozhodností,
s níž Darwin tvrdil, že clovek povstal z opice, pronesete
názor, že p. X. Y. je oseL Tli se zvedne pokrik: už máme
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dost tech ctveráku, kterí nejsou teplí ani studení, kterí
neríkají ani a n o ani ne! Pan prof. Nejedlý casto
kráte se presvedcil, že jsme popírali jeho názory se
vší rozhodností jakožto zavržitelné. Ale p. prof. Ne
jedlý chce namluviti verejnosti, že jen diletantsky po
letujeme od myšlenky k myšlence, ackoliv je na jisto
postaveno, že jeho myšlenek jsme se vždy svedomite
streži.li. Je mnoho lidí, kterí chodí s modrinami po ra
nách, které od nás dostali. A ti lidé chtejí vzbuditi nyní
dojem, že dovedeme pouze šimrati pí rkem. V tomto,)
ovzduší stací, že máte rád humor a že udeláte nekolik
vtipu, aby pak, reknete-li, že 2 X 2 = 4, inscenova!a
maffie nudných :sborový pokrik: už máme dosti. tech
povrchních ctveráku!

Chápu, že to vše je forma sebeobrany nudných. Ale
tato sebeobrana nesmí jíti až k darebáctví a k tomu že
je nám, jak napsal Capek, upírán nos mezi ocima. Tato
vzpoura staré ceské juchty musí mítil své meze. Zachází
se s námi tak, že je nám upíráno myšlení. Kdyby nám
nekdo upíral, že prehálníme funkci myšlení a že ze sa
mého premýšlení jsme celí chorí a zpitomelí, tedy bych
o tom uvažoval: to by spíše mohla býti pravda. Nebot
všechny obtíže, jež nás potkávají ve verejném živote ve.
styku s primitivními bvtostmi, všechen náš t. zv. rela
tivismus, všechen d'uraz, který klademe na to, že každá
vec má dve stránky, celá naše politická posice. která
j~ vykri~ena jako kolísání mezi socialismem a kapita
lismem, Jako koketování s bohatými ~ chudými, všech
na naše objektivnost ke katolictví, pro níž jsme byli
prohlášeni za dodavatele klerikalismu - to vše plyne
práve z úzkostlivého a presného myšlení, které pod
žádným terorem nechce ustoupi,ti od poznélJ11épravdy
a skloniti se pred tak vrele odporucovaným primiti
vismem, jenž se teší oblibe v pol,itickém žiiVote. Nikdy
se nedáme donutiti k tomu, abychom pokládali za pro
kázané, že všechny veci jsou tak jednoduché, za jaké je
má p. Skýpala. Tady se s námi nedá nic delat. Zllsta
neme ph svém kolísání mezi socialismur· a .indivichw
listickým hospodárským rádem, nebot jsme presved
ceni, že je zatím nutno kombinovati výhody obojího a
že založiti socialistický rád po tolika stoletích kapita
lismu není vec tak jednoduchá jako prevésti psa z jed
né boudy do druhé; jsme presvedceni, že socialistiický
rád musí zvolna, po cetných zkouškách, vzrusti v lune
spolecnosti, že se musí vyvíjeti organicky; jsme toho
názoru, že lidstvo nemuže najednou beze škody opu
stiti, staré formy produkce a tvorby. Zustaneme pri své
forme demokraticnosti, která nezavírá oci pred tím
že i demokracie se muže dopoušteti chyb. Kdyb~
k lt1ám nekdo prišel a doporucoval nám: premýšl'ejte
méne, budete zdravejší! - ted,y bychom to považovali
za vážnou radu, které bychom bud uposlechli nebo ne
uposlechli,. Reknu rovnou, že asi neuposlechli, nebot
chce~e bý.ti zdraví s' tím vším, co víme, a chceme jíti
ku predu 1 se zavazadlem svého rozumu. Ale vytýká-li
se nám, že vubec nemyslíme a že si jen hrajeme s my
šlenkami, pak to není více než z]ovúle.

Psáti z toho dúvodu, že clovek chce udati nekolik
vtipu, které si vymyslil s vetší nebo menší namahou,
považoval bych za zamestnání opovrženíhodné. V tom
prípade je lépe nepsat. Nevím však, z jakých záhad
ných d{iv,odlt se predpokládá, že vtipy ml'tže delati jen
clovek, který vúbec nepremýšlí. V historii literatury
naopak se ukázalo, že vtip a ž·ert bývají dobrými ka
marády a vern'ým~. spolecníky myšlenek. Delati vtipy,

aniž bychom meli názor na veCl, to by byla hanebná
drina, které se z daleka vyhnu. Mel jsem již jednou
príležitost požádati p. Fr. Goetze, aby jedno odpoledne
se venoval delbí vtipl't o vecech, o nichž mu chybí
názor, a prorokoval jsem mu, že toho odpoledne bude
unavenejší než kd!)' jindy, a že by poznal, že duší vtipu
je lt1ázor. NebyLi,jsme a nehodláme nikdy býti, pisálky,
kterí pro vtip jsou odhodláni zabíti vesmír. Na nikoho
- tchyni vyjímaje - nelze tak snadno delati vtipy
jako na koalici. Ale vystoupi,t jsem dokonce na její ob
hajobu. Na žádném smeru nelze tolik brousiti svou
duchaplnost jako na touze evropského cloveka po klidu.
Kdyby to byla príležitost ke vtipl'tm, jež mlt1eneoc1o
latelne pritahuje, priletel bych k tomu tématu jako
muška za svetlem. Místo toho, z touhy po pravde a po
filosofi,i, kterou nezl'tstane jen nekde vytištena v revui,
nýbrž podle níž možno žít v praktickém živote, postavil
jsem se po bok této touhy evropského cloveka po klidu,
címž jsem dal príležitost rúzn,ým anonymním brichác
kl'tm, aby me nadávali Kondelíkl't a aby na mne se po
koušeli o to, co nám vytýkají a co by sami tak rádi
meli,: o duchaplnost.

Ne, pánové, tímto zpLlsobem to nepl'tjde. Ríkáte sice,
že si jen hrajeme s myšlenkami, ale v cem to hraní
s myšlenkami pozLlstává, tomu rácíte jíti s cesty.
V tom, co píšeme, jsou myšlenky práve tak jasne vy
jádreny jako v »Ceském slovu«, »Právu lidu«, »Vanl«
nebo »Nové svobode«. Je možno, že se vám ty my
šlenky nehodí. Ale to, co rácíte provádeti, je pouhá
zlomyslnost. Nebot - Zde pricházíme k místu, na j!P

kém starší autori obycejne užívali slova: lt1astojte! Ne
bot, nastojte, precetl jsem pozorne »Var« a shledal
jsem, že i p. prof. Nejedlý se ocividne pokouší o ducha
plnost a o vtipy. Jeho clánky jsou jako pole, po nemž
jsou rozeseta embrya duchaplnosti. Píše o známém pro
cesu Márove a najednou propukne v pokrik: »O,Ofe
Iie - jdi do kláštera!« Nevím jakého mínení je sám
p. prof. Nejedlý o tomto míste: ale nepochybuji, že
úsudek všech objektivních lidí by vyznel v tom smyslu,
že tu pan profesor ucinil odvážný pokus o duchaplnost.
Takových potratu! je ve »Varu« celá rada, a p. prof. Ne
jedlý o tom sám ví, nebot na jednom mí'ste vyslovuje
domnení, že odrážel jakési výpady vti,pem. Tedy pro
síme, neberte nám právo, kterého sám chcete užívati.
V interesantním osvetlení, které nám podávají tato
fakta, jeví se však konfl.ikt ponekud jinak: není to spor
mezi temi, kdož prísahali na duchaplnost, a mezi temi,
kdož ji nenávidí, nýbrž mezi temi, jimž to jde a jimž
to nejde. Nepokládám se za obzvlášte duchaplného a
píši celkem tak, jak mi zobák narostl. Myslím, že i Ka
rel Capek má o sobe týž pocit. Myslím, že, ml'tžeme-li
býti, z neceho vineni, tedy z toho, že i pri psaní zl'tstá
váme pokud možno prirozenými a že se nedeláme ji
nými než jsme. Milujeme-li žerty, když si povídáme
s nekým, milujeme je i když píšeme. V podstate je to
otázka prirozeného stylu. Lidé v soukromém ži,vote,
to je známo, milují humor. Zríkají-li se ho, kdy~ píší,
znamená to, že tvorí literaturu neprirozenou, jíž v zá
petí jako trest prichází nuda.

Predpokládám, že jest možno, že p. prof. Nejedlý
v soukromém živote nemiluje humoru. Pokládám to
dokonce za pravdepodobné, nebot je známo, že celou
SyOU pollitickou proslulost si získal tím, že byl casto a
hodne mrzutý a zlostný. To zcela odpovídá názoru,
který panuje v nekter)7ch kontech naší verejnosti, že
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právo na verejný život má pouze clovek význacne
zlostný. V tom prípade bych mu radil - prijme-li
ovšem mou radu - aby se nepokoušel o duchaplnost a
aby sociálne demokratické nájezdy neodrážel vtipem.
.l ebot prirozenost se nedá zapríti a to zrejme by ne
vedlo k nlicemu dobrému.

To, ceho dnes jsme svedky, je pozdvižení drobných
spisovatelu, kterí z toho ci z onoho duvodu jsou sty
lovými askety. Sešli se tu k spolecnému tažení lidé,
jejichž styl budí ve vás dojem, že se díváte do kaprích
ocí, s lidmi., jejichž .styl a osobnost pLlsobí bezútešným
dojmem zadní steny CJÍnžáku. Spojuje je spolecný ne
dostatek: nikdy nepoznali r~zkoše a uspokojení, jež
skytá dobrá a živá veta. Jsou tak suší, že živé vyjá
drení nebo obrat považují casto za duchaplnost. V pod
state je to pozdvižení známého šedého žurnalistického
stylu proti literature. Chápu, že si n!ikdy nebudeme
rozumeti s p. Hladkým. Cítí k nám nechut bytosti jinak
utvárené, a mužeme ho jen ujistiti, že tato nechut je
vzájemná. Pan Hladký je snad nejpastorštejší figura
v naší žurnalistj,ce. Zakládá si na vážné pastorské
nude. Li.dé, kterí dovedli precísti jeho clánky, v nichž
dumyslne se zabývat náboženským životem dnešní
doby, mohou si bez obav vYPLljciti' od nejaké anglické
rocliÍlJ1Jysbírku nedelních kázání a pokládati ji za ú
bavnou cetbu. Vzpomínám si, že p. Hladký kdysi na
chroptel do »Casu« asi, dvacet clánkLl o náboženství a
politice, které byly pravým postrachem ctenárské obce.
Redakce »Casu« tyto clánky Mhví z jakých duvod LI
pokládala za feuilletony a dala je dokonce na toto mí
sto, ac to vypadalo spíše jako bully nejakého prote
stantského papeže. V poslední dobe, jak pozoruji, pan
Hladký podlehl nátlaku duchaplnosti v naší atmosfére
a pokusil se svuj styl, který delal vždy dojem vlhké
steny, ponekud zmodernisovat. Zajímá nás však, že p.
Hladký se zrejme c~tí povýšeným pro své nudné vlast
nost-ila že se domnívá, že zapadá velmi dobre do ceské
tradice. Nás prirozene pokládá za kukaccí vejce v ce
ském hnízde. Je z tech Edí, kterí vidí ceskou tradici
v pochmurnosti a suché vážnosti. Je z tech, kterí pri
suzují CechtIm urcité askeoické rysy, a lidé, kterí píší
peclive, u neho pricházejí prirozene v podezrení. Je
to starý spor o pojetí cešství. Jeto staré skandaliso
vání lidí, kterí se nijak nepodobají táborským kazate
llim. Formuloval jsem to již jinde jako konflikt tech,
kterí stále ješte žijí v obrozenecké psychologii, s' temi,
kterí pokládají ceský národ za doobrozený a chtejí mu
dopráti tu míru hLUnoru a veselí, jíž se teší jiní náro
dové. Kdyby p. Hladký vedel, jak nemecké jsou jeho
ideály! Na západe, za nemeckou hranicí by mu už ne
rozumeli. My už toho máme dost, že jen nudní lidé se
považují za vážné myslitele. Predpokládati, že ten, kdo
delá žerty, nem:'!.myšlenek, je práve takový predsudek
jako predpokládati, že ten, kdo žerty nedelá, myšlen
kami oplÝvá.

Nemyslím, že by mohlo býti, mnoho užitku z toho,
co p. prof. Nejedlý ve »Varu« povedel teoretického
o humoru. To je jako když mluví slepý o barvách. Ale
vzhledem k teorii chtel bych mu ríci, že humor sám
v sobe skrÝvá jistou filosofii a jisté vyporádání se ži
votem. Humor je metafora lidí nepathetických a ná
zor tech lidí na svet, kterí poznali, že život je pastí
na J,ogiku. Jen tímto zpLlsobem lze si vysvetliti lidovou
zakorenenou oblibu hUillorn v Anglii. Je to anglická
reakce na život, y ncmž se tak casto ukiže, co napsal

Meredith ve »Zkoušce Richarda Feverella«: »Vidíte, je
to marné, budovati nejaký systém na lidském stvorení.«
Humor je tmel, který dáváme do mezer mezi myšlen
kou a skutecností. V tom smyslu je humor ne útekem
pred myšlenkami, ale práve následkem toho, že jsme
promyslili, život a svet. Kdyby lkaros byl prežil SVLlj
pád s nebe, byl by se nepochybne stal humoristou. Nebo
zoufakem. Tohle lze tušiti pod anglickou zállbou v hu
moru. A t,o jest i posledním vysvetlením nekterých
ceských duchaplnictví.

Chci skonciti, tím, co jsem slyšel ríci o Karlu Cap
kovi: »Ten clovek už píše tak dobre, že mu pomalu ni
kdo nebude verit.« Zdá se, že mluvcí velmi dobre znal
ceské lidi.

.Tean Bouchary:

Nové deti své doby.
Tato strucná charakteristika mladé

francouzské generace literární velmi
jasne osvetluje ovzduší, kterým je
pritahována i naše mladá generace.
Jest to nálada internacionální, a naši
mladí našli si v techto mladých Fran
couzech své vzory. Proto jest tento
clánek aktuelní u nás jako ve Francii.

Každých dvacet let se rodí nová generace, je neklidná a
hledá si zákony; uvnitr jest zmatek.

Takový neklid, nemožný pred dvema sty léty, se nyní zmoc
nil našeho života. Osmnácté století neznalo nic z toho cemu
my ríkáme potlacené pocity. Nic neomezuje nadšení ;ehdejšr
mládeže, v níž bourily vznešené - snad ponekud úzkoprsé _
nlyšlenky. Hospodárské' podmínky netísnily lidi tak, jak se to
vyvinulo pred koncem první polovice XIX. století.

Neklid se projevil zárovei't s romantismem, »složitým a ne
bezpecným ideálem« podle vystihující definice Pavla Bourgeta.
V téže dobe se rozšíríly: záliba v cizích literaturách a v exo
tisml1, dandysml1S a pe~simismus, a tyto smery se rozvíjely
s dobou.

Bourget videl správne, když napsal r. 1885:

»Více než kdy jindy rozmnožuje kolem nás zlozvyk kritic
kého chápání diletanty, jako možnost cestovati rozmnožuje
kosmopolity; více než kdy jindy dovoluje mladým lidem život
v Paríži komplikovati si své citové zkušenosti a více než kdy
jindy vládne demokracie a veda v tom moderním svete, který
doposud nenalezl zpusobu, jak by oživil znovu prameny mrav
ního života, které vysušil. K tomu si primyslete, že nová ge
nerace vyrostla uprostred sociálních tragedií, které byly pred
chozí generaci neznámy.«

Dnes jsou tato slova pravdou více než kdy pred tím.

Prehlédneme-Ii zbežne literární období od r. 1830 po naše
dny, vidíme, jak vládl pessimismus po celé XIX. století a po
celý zacátek století XX. Od Vignyho k Mussetovi, od Balzaca
k Stendhalovi, od Taina k Renanovi, od Emila Augiera k Du
masovi mladšímu, od Flauberta k Maupassantovi, od Baude
lairea k Lecontovi de Lisle, od Goncourtll k Daudetovi, vi
díme všude plno pessimismu, nekdy brutálního, nckdy tak hlu
bokého, pronikavého a jasnovideckého, že nás to desí.

,Celá ta literatura, filosofie, vedecké objevy, nadvláda kri
tického ducha udávají tehdejší mládeži smernici.

Pak prišla válka. Mladá generace, zrozená na zacátku sto
letí, roste sama bez vudcu, sama se utvárí. Probouzí se k ži
votu v míru, který není mírem, v období sociálních krisí a fi
nancního kolísání, v touze p'o požitcích - ovšem jako proti
klad války - a chce se jí žíti.
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Otevírá oci, pokouší se o analysu, rozbor, anatomii všeho,
co vidí. Vzpomíná si na muže, kterí šli do války, na první
omrácení, na dlouhé ocekávání, na to x:ozhoupání zvo~ií, které
ohlašovalo konec boju ve chvíli, kdy byla pripLavena k od
chodu do pole. Priznejme: ta generace ;uzrála dríve než
ostatní, protože se umela dívat, protože byla ponechána sama
sobe, protože se musila záhy bíti s životem. To jest jisté. My
jsme zasaženi pessimismem, ale ne tím naprostým a konecným

pessimismem, O nemž pravil Pavel Bourget, že »se nesrovnává
se žádnou cinností, nebot jest v nem presvedcení, že na tom

nejšpatnejším svete je všechno jen 1Jejhorší.<~ Uvedomujeme
si marnost svého jednání, ale prece jen jednáme; vre v nás
touha po dobrodružství. Chceme se vyhnouti nehybnosti. Ne
záleží na tom co, jen když neco deláme! Nebo! víme dobre, že
cinnost vždycky prospívá naší rozumové osobnosti.

Náš pessimismus není už pessimismem generací z r. 1880 a
1900. Máme v sobe vuli jednati, zlomiti pouta sociálních a li
terárních, mravních a politických teorií, ale máme také touhu
staveti. Chceme ze svého života vylouciti romantismus.

Následujeme stopy vecí spíše než lidí, té podstaty, která se
vznáší nad predmety a která je jaksi jejich duší.

Co vidíme kolem sebe? Cinnost rozvinutou až k opojení, vý
kupné to mechanismu a civilisace. Jak z toho vyzískati tu rov
nováhu, ten smysl rovnomernosti, jaký mají klasická díla?

Z tohoto XX. století zmizela všechna okázalost. Všechno

je tu divne rozechvené, rozcilené. Rychlost jest hlavním živlem
našich dob. Všechny pokroky jsou pouhým stoupáním rychlosti:
telegrafie bez drátu, vzduchoplavectví. -

Odjezd byl ješte pred šesti léty duležitou událostí; odejíti
znamenalo trochu jako zemríti. Byly ješte duvody k rozcilo
váni. Dnes se loucíme, nemyslíme vubec na vzdálenosti, jakoby
byly odstraneny. Loucíme se bez ~evrení srdce, shledáváme se
opet bez bourlivé radosti.

Snažíme se míti co nejméne možno zvyku, a to je velmi
duležité. Pravidelné potreby ubíjejí citovost, a krute ji zne
tvorují. Zbaviti život vlastní osy jest casto heslem porádku;
jen proto je naše doba kosmopolitická.

Vnejší veci utvorily mladou generaci. A jak intensivne žije
ve stálém pozorování! Kino jí dalo ten smysl pro drsný, hrubý,
pohyblivý život, moderní tance pronikly její bytost novou har
monií. Videti! Pro moderní mládež jest oko tím, cím. bylo
srdce klasikum. Máme snad oplakávati toho dobytí vnejšího

života? Máme~ a1e pres to ~~eof'mu nevyhneme.
Pozoroval jsem všude, kde jsem mel príležitost, ty mladé

lidi ve veku od 20 do 25 let - nové deti své doby: na uni
versite, v kasárnách, v kancelárích, v atelierech, na ulicích,
v zábavních podnicích, na sportovních hrištích. Videl jsem je,
jak se perou se životem a tu a tam jsem je pozoroval, jak se
chovají. Nuže, je to nová generace, pokolení význacných vlast
ností: málo idealismu, smysl pro hmotnou zodpovednost, chut
k cinnosti, jednání, touha po nebezpecí, potreba penez, dosti
hrubé radosti, skrytá citovost, netecnost k politice.

Kam nás to povede? Jiste ne k vyrovnanosti! Mladou gene
raci vábí dobrodružství, to jediné, co si pro ne uchovalo ne
jakou poesii. Ale to není romantismus ani záliba v exotismu
barbarsky pomalovaných zemepisných map, jaký zmítal pre
dešlými generacemi; je to neco chladnejšího, rozumovejšího,
ale také nadšeného: plamen jest uvnitr; jeto pronikavé pocho
pení života.

Reklo se, že mladá generace je necitelná, chladnokrevná. To

je nesprávný úsudek. Má v srdci stud, nechce je vubec odha
liti. Nechce se vydati a ciní tak jen ve zvoleném okamžiku.

Jest treba si všimnouti toho sebeovládání a toho oportunismu.
Projevuje se jím silná vule.

život a instituce
,

Dr. far. Ludvíkovský:

Smí se Cech uciti klasickým jazykum?
Otiskovat clánek o stredoškolské reforme - lot

nosit sovy do Athén, a obáváme se, že ctenárslvo
je tím již dukladne unaY,eno. Nemužeme si však
pomoci a otiskujeme tento clánek, tím spíše, že

autor dovedl problémem pojmouti se širokého
evropského hlediska. Rekli jsme již Ion i pri po
dobné príležitosti, že považujeme za svou po
vinnost pomoci minorite, která podle našeho citu
je strážkyní urcité cásti evropské tradice. Považu
jeme za svou pdvinnost pro testovati proti tomu,
aby škola za jedinou vec na níž záleží, považovala
veci bezprostrední potreby. Existuje také otázka
kulturního stylu. N il,si horlitelé proti starému typu
strední školy byli by nepochybne velmi prekvapeni,
kdyby uslyšeli, že Vilém 11. byl jejich nadšeným
druhem a že nenávidel klasickou filologii skoro tak
jako demokracii. Užil každé príležitosti, aby kla
sickým filologlml provedl neco nepríjemného; je
známo, kam to privedlo Nemecko za jeho vedení:
byl to stav dokonalého využití civilisacních a tech
nických vymožeností, který však odstrašoval na
prostým nedostatkem kulturního stylu.

NovÝ návrh na reformu strední školy doporucili
verejnosti v týž den ministr dr. Mar~ovJc, Mední a po
litický protektor návrhu, v P r á v u Lid u, a univ.
prof. dr. Bydžovský, zodpovedný redaktor návrhu,
v N á rod n í c hLi s tec h.

Pan ministr školství není a nemuže býti ve v~i stre
doškolské reformy objektivní, ale jeho clánek v P r á
v u Lid u byl aspon loyálni. Naznacil docela zretelne,
že je stredoškolská reforma dedictvím po predchudci
a že návrh »Markovic-Bydžovský« je vybudován na
podklade návrhu »Bechynova-Maškova«. Pan. ministr
si odnesl z diskusse o tomto prvním návrh'.l dojem, že
prý ukázala, »základný smer, vytknutý reforme týmto
návrhom, je v podstate správny«. Leckomu, kdo se pa-_
matuje, jak byl elaborát Maškuv príkre posuz,ován
práve školskými kruhy, bude se zdáti tento dojem
hodne subjektivním. Ale vzdal jsem se již požadavku
objektivnosti a nemám, 00 bych namítal. Chápu také,
že školská správa, majÍ<: tento dojem, narídiia komisi
zachovati stežejní zásady prvního návrhu a že pripu
stila jen eventuelní varianty. Chápu, že ministerstvo
jmenovalo za cleny komise pány, o nichž se vedelo
z minulých debat, že zarucují delnost komise ve smeru
vymezeném »stežejními zásadami«, chápu dále, že vy
loucilo z úcasti klassické filology a jiné nedosti pokro
kové cinitele, kterí by jednání zbytecne zatežovali svý
mi názory, a nade vše jiné chápu, že ministerstvo po
stavilo v celo reformního sboru profesora matematiky,
dlouholetého predbojovníka a prirozeného spojence vše
ho reformního radikalismu. To všechno je docela v po
rádku - se stánoviska ministra jakožto exponenta
sociálne demokratické strany, která v Nemecku již na
erfurtském sjezdu prijala racionalistickou utopii jed-
notné školy do svého kulturního programu. !

Jak ani jinak není možno, tocí se všechny historické
výklady okolo otázky klasických jazyku. Pri tom se
zaznamenává jenom, kdo, kdy a jak se vyslovil proti
gymnasijnímu typu, takže je asi nezasvecenému cte
nári záhadou; proc se ješte dnes bojuje o jeho exi
stend. Neinformovanou verejnost uvádí jednostranný
referát v hrubý omyl, nebot se jí nikde nepripomene,
že cetné protesty proti klasickému humanismu v minu-



Prítomnost30. dubna 1925. 245

rutným následkem taho, že »svetový proud reformní
se nemuže zastaviti u hranic našeho státu«, nýbrž jest
daleko více dedictvím poválecné ,psychosy a hlavne jest
dílem !nejistého tápání.

Ten' skutecný stav má býti takový: Jednotná nor
mální strední škola bude v podstate dnešní reálka,
jejíž nekterí žáci budou choditi od kvi-nty na nekolika
hodinavÝ kurs,' jímž se žáku opatrí snadno a rychle
latinský náter. Prima až kvarta budou ,organisavány
tak, aby abcanská škola mohla nahraditi nižší strední
školu. Pro nekolik tisíc žáku, kterí to1cbto problema
tického dabrodiní užijí, zmení se výchova statisícu
žáku škaI:y obcanské i strední. K praktickému životu
bude žák pripraven za 7 let; tem, kterí pujdou na
školu vysokou, opatrí se za následující 8. rok náležitá
pruprava k vedecké práci. Prístup na vysokou školu
nebude nicím vázán. Absolvent reálné vetve mMe bez
jakékoli dopln'Ovací zkoušky studovati medicinu, práva
a filasofii.

Reformní snahy velmi casto pramen,ily z nespokoje
nosti vysokých škol s prípravou posluchacu. Nyní bude
vec napravena. Kdo bude míti 3 roky 'Obcanské školy,
5 roku reálky a trochu advahy, muže studovatÍ' treba
klasickou filologii. Strední škola bude chrliti po 7 le
tech nepríliš težkého studia spousty absolventu, nej
méne 'o 10% víc než dosud. A kdo ví, zda ti, kterí
vstoupí do praktického života po 8. roce (bude jich
dost), nevymahou si zvláštní kategorii. Obcanská
škala je snad d'Ostatecn'Ou príprav'Ou pro strední školu
smeru reálného, ale nikoli humanisti-ckého. Za nového
stavu vecí pribude žáku z 'Úbcanské školy neobycejno.
merou a tím bude nezbytne sn'ížena úroven formálního
vzdelání, neb'Ot podle proposic nejen nelatinský základ
je spolecný, ale casta i tak zvané vetve se budou roz
cházeti jenom na nekolik hodin týdne.

Nepochybuji, že všechny tytO' n'Ovoty, nebo lépe »ste
žejní zásady«, prevzaté z prvního návrh'.!, vzbudí zase
odpor u zúcastnených cinitelu. Mne samotnému by
ani tak nevadily jako jiné veci méne viditelné, ale mno
hem zásadnejší. Mne naplnuje vážnou obavou, že ná
rod, jemuž se válkou dostalo rovnacennéh'Ú politickéha
postavení s ostatními národy evropskými, spechá se
prihlásiti da prvních rad evropského defaitismu. Nebot
at provádí návrh jakoukali eskamotáž s pojmy, jisto
je, že se tauto reformou docela vzdálíme ad škalství
francouzského, italského a anglického. Pan prof. Byd
žovský napsal vN. L.:

»Domnívají-Ii se národové románští, že tento zdroj (t. j.
zdroj nárooní kultury) je v antickém staroveku, vidí jej
ostatní v náro,dní a kmenové samobytnosti.«

Návrh nás pak poucuje:
»Jazyk latinský a kultura recko-Iatinská má pro Francii

podobný význam jako t. r. Deutschkunde pro Nemecko a
národní humanismus pro nás.«

To je zásadní omyl. Antická kultura, ta jest recká
kultura, je »kmenave" Francouzum zrovna tak vzdá
lená a ideove tak blízká jako. nám západním Slovanum.
Humanitní škola italská a francouzská zduraznuje
naše klasické gymnasium. Ale ta ovšem vyrostlo
z »ryze nemeckého myšlení«, jak jsme už slyšeli-o Na
šim reformátorum nen:í známo, že dnešní nemecká
Deutschkunde je výplod stejne omezeného a šovinisti
ckého germánství, jaké už pred sto lety pod jménem
)Jdeutsches VoO.Jksthum«'bojovalo s evrapanstvím Goe-

*
Celkem vzato, nemuže se návrh komise opírati a mi-

nulost ani o reálnou prítomnost evr'Opskéha školství.
Není naprosto, jak se tvrdí na poslední jeho stránce,

losti pronášené smerovaly proti privilegovanému po
stavení klasického gymnasia, po nemž není dnes u nás
ani stopy a po nemž také nikdo netouží.

To, jak se v duvadavé zpráve zneužívá našeho-an
tagonismu k rakouské minulosti a k Nemcum, nelze
nazvati jinak než demagogií. Havlícíq'lv nacionální
protest proti Nemcum Exnerovi a Bonitzovi se uvádí
za doklad, že gymnasium bylo vždy cizí ceskému du
chu. Kdo se však dovede povznésti nad politické ne
prátelství, musí uznati, že vedle naší energie práve ra
kouská školská organisace z nás udelala slušné evrop
ské Sloval1JYa zdatné odpurce Habsburku. »Gymna
sium vyrostlo z ryze nemeckého myšlení«, cteme v dLt
vodové zpráve. Ve skutecnosti je n'Ovahumanistický
návrat k Recku zjevem všeevropským a pokud mu dal
nemecký duch charakteristickou formu, nezapomínej
me, že to byl duch Herderuv, Winckelmannuv a
Goethuv. K'Qh'Oto teší, at si, nad temito Nemci ohrnuje
nos - vetšine kulturní Evropy bude však tento duch
prece jen sympatictejší než pragermánská »kmenová
samobytnost« poraženého Pruska, kterou spechá pan
prof. Bydžovský hezky rychle napodobiti. Nebot není
nic pikantnejšího, než že návrh, libující si v podceno
vání bývalého Rak'Ouska a Nemecka a hýrící republi
kánskou státotvorností a ceskoslovenskou samobytn'O
stí, opírá se o positivní cásti o nacionalistick'Ou re
formu pruskou a socialistický experiment republiky ra
kouské.

Tyto nemecké vzory platily, jak se zdá, pro k'Omisi
víc než domácí poválecné úvahy o stredoškolské re
forme. Již bylo jinde autorum Návrhu vytknuto, jak
bagateIisují Drtinovu písemnou anketu z r. 1919, pod
nik skutecne demokratický a vážný, jehož výsledky
zpracovával Pedagogický ústav déle než rok, a,by jej
dnes komise odbyla jedinou vet'Úu, »že nemelo c e k á
van Ýc h v ý s led k Lt«. »Vetšinou nevalnou cenu«
mela ovšem i diskusse, jež odsoudila návrh Bechynuv
Maškuv. že to byly mimo jiné i durazné protesty vy
sokých škol, to pro komisi patrne mnoho neznamená.
Vždyt v »historickém prehledu« duv,od'Ové zprávy není
na pr. ani zmínky o tom, že 1. ríšský sjezd vysokošbl
sk)'ch profesoru všech oboru prijal po ,)bšírné roz
prave resoluci, ,aby, byla strední škola reformována
»bez podstatné újmy ve vyucování klasickÝm jazy
kum«. Sjezdový referát profesora Novotného, jehož
výsledkem tato resoluce byla, je nevinne oznacen jako
soukromá »brožura«. Nejsou zaznamenány pozoru
hodné a praktické úvahy prof. brnenské techniky Ing.
Lista - ale nac uvádeti více d'Okladu?»Historická«
metoda reformní k'Omise je, myslím, osvetlena dosta
tecne.

Cást duvodové zprávy, zabývající se refarmními
proudy zahranicními, má methodu ponekud jinou, ale
stejne pozoruhodnou. Nelze zastríti skutecnost, že po
válecná .reforma italská a francouzská byly naprosto
protichudné stanovisku naší matematicko-socialistické
koalice; nelze se dovolávati pestrého šk'Olství praktické
f..ngIie pro náš prepraktický fant'Om nivelisacní jed
notné strední školy; a tak nezbylo než unaviti ctenáre
rozmanitÝmi systémy a neuskutecnenými reformami
malých státu a státecku.
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thovým. Ideovým vudcem tohoto germánského »samo
bytného« hnutí jest, jak známo, F. L. Jahn, zakladate:
buršáctva a turnérstva. Náš Tyrš se liší od Jahna
práve tím, že studiem antiky a vlivem novohumanismu
dospel k takové formulaci s.okolského nacionalismu,
jež je prijatelná každému demokratickému Evropanu.
Omezené germánství Jahnovo bylo nebezpecné svetu,
omezené cešství, jež se nám nyní nabízí, bude nebez
pecné jenom nám.

Návrh slibuje, že žák pozná na nové stredn·í škole
kulturu vlastního národa a. ta že mu dá stanovisko ke
všem kulturám ostatním. To je sice krásne receno, ale
myslím, že je dosud stejne naléhavé, aby náš inteligent
dovedl užíti evropských merítek pri posuzování ceské
a slovenské kultury a toho, co se za ceskou nebo slo
venskou kulturu vydává. V návrhu se také praví, že

»toto stanovisko prináší výhodu, že se žák naucí ceniti si
a vážiti vlastního národa, nýbrž i že všechno poznání
chápe s jednotného hlediska a že poznání to je poutáno
v souvislý celek«.

Jsem opravdu zvedav, jaké. to bude to jednotné hle
disko a to jednotné pouto. Bude to dnešní pokroko
vost v positivistické formulac.i? Bude to krestanství
Rusovo, Chelcického a Komenského? Bude to šosácký
nacionalismus ci abstraktní mezinárodnost? Ci snad to
bude jakási kvintesence, neboli duch, z nehož vyrostla
koalice ceskoslovenské církve s Volnou myšlenkou?

Scotus Viator poznamenal: ve své knize »Nové Slo
vens~o«, že jazykové školské spory mezi Cechy a Slo
váky pocházejí z nejakého nedorozumení:

»Mnohí tak smýšfame - praví - že v porovnaní s gréc
tinou a latincinou ani anglictina alebo francúzšcina sama
nedává dostatocného základu pre naozaj humanistické vzde
lanie (Iiberal education). Nám, ktorí smýšfame, z cisto
pedagogického stanoviska by sa tak zdalo, že ani sloven
cina a ceština spolu samy v sebe nie sú dostatocné na
nadobudnutie takej vzdelanosti.«

Nerad se dovolávám autorit, ale tento hlas cloveka
svetového rozhledu a znalce našich pomeru a potreb
pokládám za príliš závažný, abych ,o nem dovedl po
mlceti. Cítím v nem nejen ironickou narážku na naši
malichernost, ale i výstrahu pred temi, kdo honosne
s;lbují, že uciní národní kulturu podkladem všeho
vzdelání. Ta nám musí býti cílem, ale nemuže býti
jediným pedagogickým výc.hodiskem. Príslušníkem
svého lidu treba býti láskou a praCí, ale intelektem
budme Evropany.

Strední šlmla smeru humanistického buduje do
znacné míry na historismu a klassici:smu. Není jiné
cesty, chce-li býti strední škola výchovou intelektu,
umeleckého vkusu a smyslu pro abstraktní hodnoty
spolecenského živ,ota. N uže, my nemáme ani literár
ního klassicismu ani všestranné intelektuální tradice.
Jestliže cást našeho dorostu se seznamuje s evropskou
kulturou protrednictvím jazyku a literatur moderních,
je nutne treba, aby jiná cást šla prímo k pramenum
evropského intelektuálního a umeleckého života. Jinak
je obava, že budeme míti evropskou kulturu bez jejích
k,orenu a že budeme staveti svuj samostatný príbytek
od strechy místo od základu.

Ale slyším již námitku, že to všechno uznává i re
formní komise. Vždyt navrhuje zrízení klassického
typu s latinou, franštinou a rectinou. Byl bych štasten,
kdyby tomu bylo tak, ale zpusob, jakým se tento ústu-

pek prátelum klassického gymnasia ciní, zbav~je mne
všeho optimismu. Ve zpráve suše se konstatuJe: Jsou
však duvody pro to, aby alespon v omezen,é míre byla
dána náhrada za gymnasijní typ. A dále se vykládají
tyto duvody asi· na trech, ctyrech rá:dkách, ale práve
tolik rádek se venuje omluvám, že komise tímto typem
upouští od své vudcí zásady jednotného nelatinského
základu. Je to pochopitelné, nebot uvádeti duvody
pro zrízení klasicl.<:éhotypu, znamenalO' by pro komisi
usvedcovati svou neprízen ke gymnasiu z omylu. A tak
je sice pripuštení klasického typu vzámým dukazem,
že ani neprátelé nemají odvahy gymnasium docela po
praviti, ale s praktického hlediska nelze v nem spatro
vati víc než diplomatický tah, jenž má zastríti niveli
sacní tendenci normální strední školy. Nebot kolik se
najde rodicu, aby posílali své deti do ústavu, z nehož
nebude možno· odejíti do života po 7. roce a jen,ž. ani
pro studium na vysoké škole neposkytne za mnohem
vetší práci sebe men,ší viditelné výhody? Ostatne se
výslovne opakuje, že klasický typ má býti zrizován jen
vý}imecne, »pr:ojeví~li se ovšem toho potreba«. Co to
znamená v ministerské praxi, novým zákonem nota
hene vubec neomezéné, o tom nelze býti v nejistote.
Víme, jak tež.ce nesou dnešní rozhodující cinitelé, že
máme v republice ješte celých 15'%1 klasických gy
mnasií.

Aby klasický typ neuvrhl na komisi odium koo
servativnosti, vymyslila jako protiváhu slovanský typ,
myšlenka. jež asi prekvapila i slavisty. Nejen že bude
zaveden jeden slovanský jazyk povinne na normálním
typu, což je v podstate správné, ale má býti zrízen
hned samostatný typ, který má prispeti k poznání 510

vanstva tak jako klasický typ k poznání antiky. Bohu
žel, nedovedu se nadchnouti pro tuto slavjanofilskou
myšlenku, nebot nevidím, že by existovala »slovanská«
kultura. Chápati hloubeji kulturu SlovanLl nelze bez
znalosti západoevropského t. j. recko-latinského pod
kladu a cesta k pochopení pravoslavných Slovanu vede
nutne ke kulture recko-byzantské.

Návrh, o nemž vládní list napsal: s naivním patho
sem, že smeruje k »odpoutání od typu rakouského a
nemeckého k methodám ras svobodných a odvážných«,
znamená ve skutecnosti odloucení našeho školství od
ducha zkušených západoevropských demokracií a tesné
primknutí k socialistické nivelisaci rakouské a k ome
zenému nacionalismu pruskému, nebo, shrneme-li obojí
dohromady, má všechny znaky úzkého ceského obzoru
a povrchního radikalismu.

Komu se zdá dnešní strední škola aristokratickou a
usiluje z tohoto dLlvodu ° její .11'ivelisaci,presvedcí se
brzy O' svém omylu. »Si-lní jedinci« si dovedou vždy
opatriti vzdelání evropské výše bez ohledu na školské
osnovy. Demokracii musí však jíti a to, aby práve
pn"tmerná. radová ~ntelligence stála cO' nejvýš. Nebot
práve phký prumer je nejvhodnejší pudou pro za
trpklý a negativní aristokratismus.

Jaroslav Maria:

K procesu Hlasivcovu.
. Otiskujíce ješte tento clánek, dovo·
lujeme si prohlásiti, že debatu o Hla
sivcove procesu zakoncujeme.

Naše justice je zase jednou v popre'dí zájmu. Tfi
soudcové odepreli schváliti verdikt nad otcovrahem,
a nyní kde který jurista vytahuje paragrafy, aby tyto



Plltomnost30. dubna 1925.

tri muže napadal i hájil. Vec jest tak eminentne d~
ležitá a pro naši oficie1ní spravedlnost tak charakterI
stická, že nesu i já svou trošku do mlýna.

Není to poprvé, co je rozsudek pražské poroty pre~
metem útoku. Osvol::odila prece doznaného vraha Cl
conkova. A jakkoli v jeho veci pri obnove, jejíž po
volení bylo v právnickém zreteli l1nikem, ovšem ve
smyslu záporném, jsouc cerpáno z ovzduší a nikoliv
juristických skutecností, jakkoli tedy v to~nto doda
tecném rízení nevyšlo proti obvinenému mc nového,
leda že si privlastnil falešné jméno, naproti tomu však
decko ostat!1í, cím pohnutky svého cinu osvetloyval,
bylo potvrzeno (výpisy ze spisu mám ,Po ruce), p:ece
porota táborská ho jednohlasne odsoudl1a. Bylo ovsem
treba vetriti náladu od zahájení lícení, abys poznal,
ceho nyní bude treba. Taková nálada zde vanula, že
bylo stydno v ní setrvati. Ciconkov odsouzen býti mu
sil! IA bez rozpaku prohlašuji: Rozsudek hovel práv
nímu citu. Ale stejne mel pravdu obžalovaný, stál-li na
tom že byl právoplatne 'Osvobozen a tuto druhou po
rot~ zamítal. Týž pachatel, týž skutek, totéž d~)Znání
cinu, sesílené ješte pádností pohnutek - a. jednou
rekne vetšina SOUdCLlna témž základe - nevmen, po
druhé dvanáct jiných - vinen!

Neco podobného je v prípadu Hla~ivoove. Dle k~
necného dobrozdání pánu dušeznalcu jde o pathologl
ckého cloveka který v afektu není odpoveden. Je div
né, že pánové nepoznali této vady za dlo~h.ého vyše:
trování, když meE po ruce úplný svedecký 1 znalec.k~
materiál a každodenne mohli s obžalovaným mluvlt!.
Oni však - jiste jedinecná vy jímka - prohlásili šala
mounsky, že jest jim cekati, až ja~ se bude o?žalovanj
chovat,i za hlavního lícení. Doufah tedy, neznamo pr-oc,
že se až pri vyvrcholení dramatu ukáže, je-li pachatel
úplný blázen, poloblázen, nahodilý blázen - veru?
kdyby nešlo o prípad krvave smutný - dušez~alcl
tentokráte pohoreli úplne. Nebot chowba duše, 1 ta
kového rázu, jakou je paranoické chvilkové pominutí
s rozumem, se musí zjeviti pri bedlivejším vyšetrení
hnecl, anebo se vubec nezjeví.

Nože, páni znalci potrebovali hlavního lícení: V prí
pravném rízení uznali obžalovaného z~ príc~tného,
jinah nesmela býti vznesena žaloba. Potr,ebovah ~edy,
aby príšerne chmurné, naši spolecnost tak hanebne ob
nažující rodinné drama bylo rozvíjeno až do ctení
dopisu o pohlavních tvarech jakési, zamilované ženšti
ny. Budiž! N uže, naši znalci, kterí za mnohomesíc
ního vyšetrování a nescetn}'Ch rozmluv s pachatelem,
za nezmeneného podkladu uznali Hlasivce za prícet
ného - náhle za nekolik hodin, dospeli ku presved
cení, že jde o blázna. Rekli urcite, že v okamž,iku cinu
se pominul s rozumem.

Nyní pak racte dáti všickni pozor! Co cinil pan
státní zástupce? Ten služebník zákona, vázaný prí
sahou aby jen právu dán byl pruchod - ten statecne
žalob~ držel dále! Nejen to, on se patheticky primlou
val aby byl uznaný šílenec ods'ouzen!

Á všichni mlceli! I ti tri soudcové, kterí slyšeli, jak
kolega státní zástupce volá po šibenici proti bláznovi.
Ale nejen to. Tíž soudcové, jako by zdání znaleckého
ani nebylo, ptají se porotcu: Vraždil bláz,en nebo zdra
vý clovek? Proc se tedy ptají, když to vedeli lépe
sami? Povím jim, jaká byla jejich povinnost ve chvíli.
když znalci rekli: jde ° šílence. Soudní dvur si mel
uvedomiti rozpor mezi tímto dobrozdáním a úsudkem
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prípravného rízení, mel ihned ce;-pati ~d~z~ení, že je
nápadné, aby týž clove~ .celou ':adu m<:,sllcubyl pn
cetný a náhle se promeml, v blazna, mel.. se, ~yl~ EO

jeho svatá povinnost, ze sv.é svrchovanost! usnestt, z;
bude ješte slyšeti fakultu, jak se I() tom usnesla radm
komora.

Vyvolati' však nebezpecí justicní vraždy tím, že se
faktum, postavené nyní na jis~o, uciní ~po:wou s~u
tecností, že se položí o tom .ot~zk~ dvanact! :o~d.cu~
- tof vec tak nehorázná, pravm Clt tak POburUjlCl, ze
zde tkví koren vzpoury každého poctivého cloveka, ma
jícího v hlave zdravý mozek. Jakmile se vša~ ukul ~e~to
retez porušování práva lidskéhoy - pak .ovsem zlY C111
spl'odil zlé následky. V tom zreteh ma pak uplnou
pravdu Dr. Stránský, že odpoved porotcu byla bez
vadná. Byt bych považoval rozl'išování »hlavní« a
»vedlejší veci« za sofistiku. Nebot odpoved na otázku
prícetnosti je bytostne hlavní, byt snad formálne ne
byla otázkou »hlavní«.

Nebot jaký tu omyl? Soudcové se tážou: Zavraždil?
Odpoved: Ano. Byl pri cinu blázen? Odpoved: Ni
koliv. Tož dle zákona mel: býti odsouzen k smrti - 
clovek uznaný, anebo jiste krajne podezrelý ze ší
lenství!

Nyní teprve se tri soudcové ulekli. Nyní tep:ve. si
ujasnili ceho se dopusti.li. Nyní teprve poznah, jak
lehkove~ne jednali, kladouce ,otázku o prícetnosti, když
prece predpokládali, ocekávali a chteli tomu, aby na
ni odpovezeno bylo ve prospech ·obžalovaného. Tato
liberálnost v hrdelní pri je strašlivou cástkou tohoto
hruzného prípadu. Nebot se musíme ptáti: Když tedy
soud vedel a byl pripraven zrušiti výrok, bude-li proti
obžalovanému, proc nastavil takovou pasi porotcum?
Jak k tomu prijde oh2al,ovaný a citlivé právní vedomí,
aby se takto s obetí zahrávalo?

Stalo-li se to však, pak nelze porotcum ani dost
málo vytýkati, že rozhodli svobodne, treba i pr,oti ob
žalovanému. Mají-li právo volby, necht si vyberou,
co odpovídá jejich presvedcení. Mohli si zcela dobre
ríci, že když byl, Hlasivec od pocátku vyšetrování prí
cetný, nemohl se státi bláznem za neko~ik hodin lí
cení. Mohli si zcela dobre pripomenouti, že znalec
puškar potvrdil, ž·e stríleno bylo rozmyslne a úkladne,
že tu byla celá rada svedkLl, jež dobrozdáním lékaru
otrásala. Jest proto odpoved te·chto poctivých, veru
neobycejne samostatných, ba hrdinných mUZll povzne
sena nad jakék'Úliv podezrení, nad jakoukoliv výtku.
Nedbali 'Ovzduší. Cenili dukazy svobodne, jest to je
jich právo. Smej! pustiti doznaného l,otra. Smejí od
souditi i dle nejslabší,ch prukazu', kde by zkušený
soudce odsouzení nemohl ani oduv'Údniti. Nebot oni
prícin svého presvedcení neudávají. Verí treba jen
ocím, neverí prohnél;nému, uhlazenému svedkovi·. Jed
nou stací jediná slza - podruhé marne jich tek'Úu celé

. potoky. Neverili, že Hlasivec byl pri cinu pomaten.
Tuším, proc. Nechteli h0' poslati do bláZ'Ínce. Vždyt
srdce každého, kdo lícení stopoval, muselo usedati nad
hruz'Úu a zde3en'ím uštvaného chudáka, jehoŽ' fixní
myšlenkou je, že se tam dostane a ze všech sil se tomu

brání. Kdo tedy se odvažuje hoditi po porotcích kVmenem, že smrt, doživotní žalár považovali za lep~~
východisko pro neštastníka, než sverací kazajku, bru
tální chování, jaké je v blázincích, bohužel, pravidlem?
Jmenovite jde-li o poslední trídu. Nepochybili tedy po
rotcové - v brynde zustalo - panstvo v taláru.
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Jak soudí poroty.
Projevili jsme v diskussi o Hlasiv

cove procesu názor, že instituce porot
vyžaduje debaty. Dostáváme k tomu
tento príspevek z kruhu právnických.

Myslím, abych rekl hned to nejhlavne~ší, že bude
r.utno v zájmu spravedlnosti, aby se co nejdríve hnulo
porotami: vubec, tímto dedictvím z dob, kdy oObcanbyl
nucen spatrovati ve státu svého prirozeného neprítele
a soudcích jenom nástroj státu. Zájmy s,tátu a obcana
se nelišily pri deliktech obecných; vrah byl vrahem a
zlodej zlodejem stejne pro stát jako pro .obcana a obe
strany mely stejný zájem .na tom, aby byl po zákonu
potrestán; u oObecných deliktu oObcan ani 00 spravedl
nosti soudcu nepochyboval. Byl to však boOj,který vedl
obcan se stMem za svá práva politická, v nemž se pri
cházelo, že stát b:ýval i protivníkem i soudcem. A to
mu obcan právem neduveroval', tomu se bránil a proto
volal po tom, aby o tak zvaných deliktech p;)litic~irC;l
rozhodováno bylo porotami ~estavenými z Edu, n~.
než stát nemuže vykonávati svuj vliv a nátlak. A tak
poroty byly jakousi -' byt i chabou - záru,<ou proti
zneužití s.oudnictví státem ve vececil politických.
A prišel prevrat. Pomer oObcana - pri nejmenším
Cecha - k státu mel se zmeniti a patrne se také zme
nil, což dokazuje okolnost, že zákony na ochranu re
publiky, 00 státním soude a tisku prijaty byly s urci
tou samozrejmostí alespon u koOalicních stran, ac jimi
pro delikty politické, které odnaty soudum porotním,
zrízen soud »státní« a pro veci tiskové SoOudykmetské.
Ale poroty zustaly a dvanáct oObcanll-laiku s,oudí nyní
dále vrahy, lupice, žháre atd. Tedy puvodní úcel pO'rot,
politická ochrana obcana pred státem, odpadl úplne, a
ptáme se, proOcvlastne porO'ty zllstaly a zda ji'ch trvání
jest v zájmu spravedLlloOstinezbytným, pres to, že js,ou
institucí velmi nákladnou. ProtoO prý, aby byla dána
možnost osvoboditi cloveka tam, kde t. zv. »vyšší spra
vedlnost« jest ethictejší než spravedlnost obsažená
v »suché litere zákona«, která by tak.ové možnosti ne
pripouštela. Mám na mysli všechny ty neštastné
matky, jež zoufalý oOsud privedl na lavici obžalova
ný-ch a pod. Jiný duvod pro zachování porot snad být
nemuže a jest tedy oOtázkoOu,zda to muže vyvážiti
všechny nedostatky, jež pO'roOtypro výkon spravedl
nosti mají. Myslím totiž, že nemuže býti vážne ,tvrze
no, že pro vecné posouzení prípadu dvan~ct obcanu se
vzdeláním a rozhledem ,co nejruznejším jest lépe kva
lifikováno než ctyri odborníci s urcitým všeobecným
vzdeláním a zkušeností, již prinesla prakse. Tedy
»vyšší spravedlnost« žádá si prÝ porot ...

Podívejme se blíže na onu »vyšší spravedlnoOst«.
Od ceho jest závislý osud obžalovaného pred senátem
a od ceho pred SoOudcilaiky, pred porotci. Senát, at
již kterýkoliv, složen jest ze starších s,oudcu z povo
lání, kterí zvykli si na »prípad« klidne se dívat a podle
ustálených pravidel hodnotit a tak možno ríCI, že
každý oObžalovaný má v celku urcitoOu záruku, že prí
pad jehO' bude stejne spravedlive rešen, jako prípad
jiný, anebo jak by byl rešen jeho prípad u senátu ji
ného s,oudu. Soudce z povolání lety prakse naucil se
hodnotiti dukazy, naucil se poznávati lidi a jich ve
rohodnost, a co hlavního, naucil se míti svuj vlastní
úsudek a nepodléhati lehce vlivu okolí. Individuelních
rozdílu možno se snad nadíti: pouze pri výmere trestu,
tato okolnost nehraje však žádnoOu roli, ježto i pri sou
dech porotních jest to soudn,í dVllr, který trest stanoOví.
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Obžalovan'í tedy mají Illadeji, že jejich jiste sp~aved.1ivý
nárok, aby jejich prípad PosuzoOván byl stejne jako
jiný podoObný,bude splnen. Jak jinak je tomu u porot!
Zkušenost ucí, že již podle složení poroty možno
s pravdepodobností stanoviti, jak prí-pad dopadne.
Jiste že dopadne verdikt poroOty jinak, bude-li tato
v prípade, že s.oudí matku-vražednici, složena z vet
šiny žen než když rozhodovati budoOUo prípade z pre
vážné v'etšiny muži, a jiste bude se obratný obhájce
snažit, aby v porote, která SoOudíjeho klienta otce
vraha, soudilo co nejméne mužu-otcu, kterí mají rov
než syny. A tak již pri sestavování poroty pusobí na
osud obžaloOvaného náhoda - loOSa obratnost obhájce
pri ,odmítání porotcu. A znovu tak pri hodnocení du
kazu. Kdežto soOudce z povolání naucil se je pokud
vubec možno spolehlive hoOdnotiti, záleží u porotcu:
výhradne na jejich vzdelání, rozhledu a chápavosti. Co
tu muže býti' možnoOstí a jak jiná jest každá porota!
KoOlik porotcu tVoOrísi úsudek 00 veci, jez byla pred
nimi projednávána, teprve .na základe, novinárských
zpráva pod jejich dojmem je hodnotí! A konecne pu
sobení 'Obhájce - A nevyjímám ani státního zástupce
pres to, že mu zákon predepisuje zásadu pravdy ma
terielní. Je-li obhájce v rízení pred senátem omezen
na to, aby byl vecným strážcem a zastáncem zájmu
obžalovaného a každé slovo nad to muže býti urceno
pouze bud pro klienta ci verejnost, jaké šir,oké pole
pusobnO'sti má u poroty! Myslím, že nechybím, rek
nu-li, že proOstredky obou stran, toOjest obhájce i stát
ního zástupce, v rízení pred soudy powtními bÝvají
casto demagoOgické a že porota - ,to jest soud - bývá
bez ohledu na spravedlnost jimi: zpracovávána s úspe
chem vetším ci menším, podle schopností.

Jak se vede pri t.om spravedlnosti, jest jiná otázka,
jsem však presvedcen, že mnohý z porotcu doOmapri
klidné rozvaze litoOval, že se k svému výroku dal
strhnouti at placeným ci uprímnÝm zápalem obhájce
ci stát. zástupce. A jsou tedy strany - to jest zá
stupc~ obžaloOby a obháj-ce :- pro osud oObžaloOvaného
duležitejšími ciniteli, než moOžno slouciti s pojmem
spravedlnosti. Kolik C!bžalovaných potkal jiný osud,
snad nejnepríznivejší, pouze pr,oto, ponevadž meli po
rotu jinou a oObhájceméne schopného, a což casto hor
šího, oObhájce málo nebo vubec na veci neangažova
ného!

Jsou však skutecne prípady, kdy soOudcez povolání
musil by podle zákona nalézti na vinu, treba mu srdce
sebe více pukalo. A musil by vynésH trest, který by
byl vyložene nespravedlivým. Tyto prípady daly by
se však rešiti, jinak, at již zmenou zákona ci uprave
ním otázky udílení milosti, a není potrebí, aby bylo
porotou proOhlášeno, že se nestalo to, co skutecne se
stalo a bylo prokázáno. Mám však za tQ, že ani v tom
nejdojemnejším prípade není spravedlivé ríci »neudelal«
a propustit, s nitrem nesmíreným, bez vedomí, že od-
pykal a smíril. b. c.

Doba a lidé
Witold Klinger:

Bolševismus a veda.
Na chmurném podklade soucasného života ruského nemuže

býti obrazu mracnejšího nad osud ruských ucencu. Jako bývalý
profesor kyjevské university, spojený s vedeckým svetem rl1S-
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kým vzpomínkami na spolecnou práci i spolecná utrpení, do
volím si pri této stránce ruské skutecnosti pozdržeti se po
nekud déle.

Chteje mluviti o osudech vedy v Rusku, musím zacíti zdu
raznením faktu, že universit v našem slova S'TTIyslu,a predevším
universit jako autonomních institucí vedeckých v soucasném
Rusku vubec není. Vláda sovetská smetla autonomii universit,
zborila historickou jejich stavbu i se znáným rozdelením na
fakulty, neuznávajíc vubec cisté vedy, ani se nestarajíc o prak
tické upotrebení nalezených pravd. Veda v ocích komunistú
má jen tolik nadeje na existenci, na kolik odpovídá reálním
potrebám každodenního života a pokud jich dovede uspokojiti,
pokud se drží technického zdokonalování sveta ve shode s dog
maty Marxovými. Co temto tužbám neodpovídá, pro to není
místa ve vyšších ucelištích soveJtských. Proto byly škrtnuty
proste z ucebného plánu všechny nauky i discipliny, uznané za
zbytecné nebo docela za: škodlivé. Na indel(su objevily se - pri
rozená vec - vedy theologické, nebOt »náboženství je opiem
Iidu« - dále nauky filosofické jako inspirátorky štírku idea
listických, dobrých leda pro nejsytejší buržousty, ale nikoliv
pro bojovníky za diktaturu proletariátu. Na indeksu jsou rovnež:
právo rímské - pro svuj smrtelný hrích rozvoje názoru o po
jmu vlastnictví, srovnávací jazykozpyt i klasická filologie 
jako zvetšelé prý haraburdí atd. V interpretaci sovetských me
cenášu omezuje se celá linguistjka na výklady živých jazyku
moderních, a historie na dejiny sociálních zápasu ve staroveku,
stredoveku i novoveku. Jedine medicina a vedy prírodní se teší
do jisté míry sympatiím vládcu soucasného Ruska. V zápasu,
vypovedeném duchu, chtejí se opríti o hmotu, a konecne i ten
nejhloupejší, »továryšc«, ch<'<pe,že nemocný komunista muže
lékare stejne dobre potrebovati jako nemocný buržoa, že bez
odborné práce »specu« (specialistu) jako chemikové, inženýrové,
agronomové atd. není možno pomysliti na pozdvižení rolnictva,
na obnovu prumyslu, a konecne i na povznesení hodnoty rudé
armády. Nikoliv vyvíjet vedy a pokracovati v nich vpred,
nikoliv prohlubovati lidské duše a školiti je prísne, ale
pripravovati kádry pracovníku i bojovníkit urcitého typu,
kterí by podle dané fasóny pretvorili svet: tyto nové úkoly,
kladené na školy vyšší, vymáhají si prirozene i nové lidi než
jsou »bývalí« profesori, vychovaní prevážne v ideálech cistého
akademismu, t. j. sloužení predevším vede, - a proto vláda
sovetská vzdaluje z university celou radu ucencu, odpírajíc jim
dokonce právo prednášeti kdykoliv a kdekoliv, a na druhé strane
otvírá brány lidem novým a prevážne mladým, kterí svoji ne
dostatecnou prípravu zakrývají stranickou horlivostí. Zbytky
starých profesoru mají býti trpeny až do doby, kdy rozšírené
rady »rudého« profesorstva dovolí vláde obsaditi všechna místa
svými lidmi. Starí profesorové, oslabení pocetne, zbavení auto
nomie, smíšení se živly cizími a neprátelskými, ztrácejí konecne
i kontakt mezi sebou, nebot nový rád rozbíjí universitu na
nekolik institucí úplne na sobe nezávislých.

Predevším jsou osamostatnovány menicinské fakulty jako
samostatné »Medinstituty«. Zbytky starých právnických fakult
(po zrušení kateder práva rímského, práva kanonického, filo
sofie právní atd.) byly prideleny k bývalým Institutum obchod
ním a tvorí nyní Institut lidového hospodárství (Inch). Fa
kulta filosofická, která dríve tvorila dva odbory - historicko
filosofický a fysicko-matematický - nesmírne upadla a tvorí
nyní jediný Institut lidové východy (Ino), a sice: Kyjevské
Ino, Charkovské Ino atd. Medinstituty, Inchy a lna mají gene
rální název Vižšija Ucebnyja Zavedenja (Vuzy). Pro lepší
názor proberu podrobnej i organisaci lnu. Tvorí dve vetve:
oddíl profesionálního výcviku (Profobra) a oddíl spolecenské
výchovy (Socvos) - jenž se opírá nikoliv o radu predmetu, ale

:0 ruznosti metod a chápání výkladu. Profobra je jaksi bližší
duchu bývalých filosofických fakult než Socvos. Ale jeden
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i druhý ,vychovávají budoucí pedagogy, ale Socvos vysílá pra
covníky pro osvetu predškolní a poškolní, správce opatroven,
útulku, zahrádek, Profobra zase vysílá ucitele pro tak zvané
školy práce (Trudškola), jež vznikly sloucením bývalé národní
školy se 4 nižšími trídami gymnasií.

Vedle jmenovaných obou odboru Socvosa i Profobra existuje
takrka pri všech ješte doplií.ující »Odbor delnický (rabocij
fakultet - rabfak), jež je jakousi prípravkou ke školám vyš
ším. Právo vstoupiti do Vuzu dává obycejne skoncení »školy
práce« se zdáním jakési zkoušky, tak zvané politgramoty, t. j.
politické propedeutiky (vlastne komunistické) - ac vláda ne
zavírá obou Vuzu pred mládeží z dílny i od pluhu, kterí nemají
ani vysvedcení o skoncení »Trudškoly«: vždyt delník i sedlák
muže vše, co chce, a ke všemu se hodí lépe než predstavitelé
zhnilých vrstev buržoasních. A ponevadž se prece jen objevila
jakási »nutnost ponekud pripraviti mládež ke studiu«, zrízeny
všude zmenené rabfaki, které - ve dvou letech! - jsou po
vinny dáti posluchacum staršího veku onu sumu vedení, kterou
behem šesti let udeluje »škola práce«. Je to myšlenka úplnc
utopistická a nedá mladým »adeptitm vedý« niceho, než dukladný
chaos v hlave. Výsledky by mohly býti lepší, kdyby na tyto
rabfaki vstupovaly opravdu nejschopnejší jednotky delnické trídy.
Ve skutecnosti kandidáty hodnosti »rabfakovce« oznacují jed
notlivé továrny, trusty nebo závodní rady, které hodnotí schop
nost k ucení podle agitacních zásluh, a také nesou náklady
spojené s návštevou Vuzu. Posluchaci Vuzu rekrutují se tedy:
1. z odchovancu školy práce«, 2. z odchovancu rabfaku a 3·
z nepatrných zbytku bývalé predsovetské mládeže akademické.

Již pred samým faktem utvorení rabfaku dala vláda sovetská
na srozumenou, že Vuzy mají vychovávat predevším syny pra
cujícího lidu, a že mládež, pocházející z bohatších vrstev, muže
požívat dobrodiní vzdelání jen mimorádne a cestou milosti.
Dalšího výrazu nalezla tato tendence v zavádení procentové
normy pro deti buržoasie. Ve školním roce 1923/24 cinila tato
norma nejvýše 20% celkového poctu studentu, a pro príští rok
plánován byl zákaz príjímání detí buržoasních 00 Vuzu. Ná
sledkem tohoto chaosu dochází ke komickým zjevum. Znám
prípady, kdy úplne zdraví »rabfakovci«, odkomandovaní továr
ními komitéty do vyšší školy, obraceli se na lékare s prosbou
o potvrzení chatrného zdraví, aby mohli opustiti násilne jim
vnucené dobrodiní. Ale znám i príklady takové, že bylo od
mítnuto prijetí synum profesoru, kterí celý život zasvetili
škole, nebo že mladík z rodiny inteligentní a kdysi zámožné
po dlouhé zimní mesíce odstranoval sníh s chodníku i se strech,
aby mohl býti registrován jako nezamestnaný delník a získati
tak právo vstoupení do Vuza. Takový je tedy lidský materiál,
s kterým mají pracovati profesorové. Komu lze dávati tedy
vinu, že vÝsledky práce nejsou bue! vubec žádné, nebo že du
ševní úroven posluchaci, Vuzu je ohromne ubohá? (Vykládány
mi podrobnosti opravdu anekdotické.)

Nenacházejíce za tech pomeru uspokojení v práci pedago-
gické (výklady musí být naprosto elementární), nezajišteni exis-
tencne v prítomnosti ani v budoucnosti (sovety neznají služeb-
ního postupu podle stárí), jsou tito lidé placeni zpusobem urá-
žejícím jejich hodnost profesorskou i lidskou a pohlížejí se zá-
vistí na osud nikoliv kvalifikovaného delníka, ale nejubožejšího
vrtáka. Stací povedeti, že mesícní plat profesora pri nejvyšším
poctu hodin obnáší 38 rublit mesícne (neco pres 600 Kc), kdy
venkovští delníci dostávaj í 7S rublu, delníci tovární pravidelne
mnohem více. Jen vyjimecne štastní profesori, pracující na dvou.----==
fakultách, prijdou si na 60 rublu. Tyto ubohé platy jsou po
ukazovány velice nepravidelnc, casto i s' mesícním zpoždením a
pri tom treba ,jen polovina nebo ctvrtina obnosu. Byl jsem
v polovine kvetna minulého roku v nežinském Inu, bývalém
Institutu historicko-filosofickém, a tu prijímali v mé prítom-
nosti profesorové platy za druhou polovinu kvetna: pamatuji
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se, že muj' prítel, znamenitý historik, dostal II rubltl a nekolik

kopejek. Pri takovém materiálním zajištení není možno pra
ce)vati lidsky, ani lidsky žít: je možno jen pozvolna umírat.

Proto proces vymírání profesortl velmi rychle pokracuj e; za
mého pobytu Kyjeve bylo pochováno nekolik mých kolegu.
Jestli za takové hrozné lonské zimy nebyla úmrtnost ješte
vetší, sluší dekovati neocekávané pomoci se strany jedné ame
rické dobrocinné spolecnosti, která dvakráte behem zimy za
opatrila profesory palivem, odevem, obuví dokonce i knihami.
Hanebné jsou predevším pomery materielní u humanistt"l, histo
riku, linguistu a filosofli, zatím co profesori medicíny si mohou
privátní praksí privydelávati, stejne jako profesori fysiky, che
mikové a ekonomové nacházejí výdelek v trustech cukrovar

nických, lihových, ve statistických 'úradech atd.'; humanisté
živorí jen ze služného a ruinují se. Špatne oblecení, obutí
i živeni zaujímají obycejne jen malou cást svého bývalého
bytu, kterou se podarilo ješte zachránit pred neustále hrozícími

rekvisicemi a kterou si mohOl\ dosud zaplatit. Byty jsou Oby
cejne polopusté, nebot lepší predmety jsou již dávno prodány
a peníze projedeny, jsou špinavé a ve špatném stavu, nebot
není možno míti více než jedna prenosná kamínka. V techto

derách mracných a podivne smutných bydlí lidé pamatující lepší
minulost, tesknící po plném živote kulturním, nekdy se dokonce

odvažující k heroismu zapomnení strašných hrtlZ skutecnosti,
a pracující vcdecky bez jakékoliv nadeje na uverejnení, jen
pro tvtlrcí rozkoš. Jsou to ovšem výjimky, a jestli leningradská
akademie tiskne práce humanistické, jsou to zásoby z minulosti.

Sama sovetská vláda nemohla nevideti mizerné situace ve

deckých pracovníku a sverila proto péci nad ucenci speciální
komisi zvané populárne Kubuc (Komisija ulucšenja by ta uco
l1ych). Komise ta vyplácí urcité prídavky k platum, jakési de
putáty (pajok), známé pod irornickým názvem »zlatý déšt«.

V tomto ohledu všichni tak zvaní »vedectí pracovníci« byli
podle své váhy vedecké rozdeleni na pet tríd. Do první zaradeni
badatelé zacínající, do páté kapacity svetového jména. Pajok
obnáší »královskou« výši - od 5 do 25 rublu mesícne.

Více reální, životní význam mají Kubucem zrízená sanatoria

i »domy odpocinku«, v nichž každý z vedeckých pracovníku má
právo ztráviti mesíc behem letních prázdnin (instituce fungují
jen v této dobe), - privilej, které konecnll požívá každý to
vární delník. Byl jsem nekolikráte v takovém sanatoriu pro
vedecké pracovníky, zrízeném v jedné z nacionalisovaných vil

v predmestí Kyjeva, Lukjanovce, a neodnesl jsem si nejlepšího
dojmu. První nepríjemnou vecí je nápis hlásající slávu dobro

cinné soukromé instituce, která pecuje o tento ústav, ac by to
bylo \ samozrej mou povinností vlády. Druhou nepríj emností byl
fakt, že vetšinu hostu tvorili »sovetští lidé«, mající s vedou
velmi málo spolecného. A potom: ucenci byli doslovne namac
káni do malých pokojícku, bezohledne po ctyrech, at mladícci
ci veteráni vedy.

Je asi zbytecl10 podotknouti, že nemtlže býti reci o literárním

výdelku u lidí, stranících se role oficielních publicistu sovet
ských. Je pravdou, že v období Nepu povstala soukromá vyda
vatelství vedle t. zv. Gosizdatu (Gosudarstvenoje izdatelstvo),
což je Státní ústredna vydavatelská, ale ta nevydávají (k vuli
výdelku) vedeckých prací, omezených jen na úzký kruh cte

náru, tím spíše, že jsou pri každém kroku špehována a pod
rízena prísné kontrole státní. Postací poznámka, že každá práce,
pripravená k tisku, prochází trojím ocistcem censury - dvakrát

v rukopise a po tretí v korekture - a jsou známy prípady, že
byla získána už dvojí aprobace, ale byla zadržena v poslední
instanci, což pusobí odstrašujícím dojmem na' všechna vy
davatelství.

Historie sovetské censury oplývá fakty tak slavnými i rva
vými, že vtlci ní blednou všechny šikany carské censury z dob

Mikuláše 1. nebo Alexandra III. Omezím se na nekolik prí-·.

kladu. Ucenému právníku Koni v jeho vzpomínkách o príteli,
který podle autora pocházel z »rádné rodiny buržoasní«, bylo
škrnuto slovo »rádné«, nebot buržoasní rodina nemuže býti
prece rádnou. Zrovna tak ve všech knihách nesmí býti ani
jediné zmínky o Bohu (pokud jsou to knihy školní); byl
zmenen známý verš Puškinuv:

Pticka božija ne znajct
ni raboty ni truda - -- -

takto:

Pticka volnaja ne znajet ...

Profesoru moskevské university byla dovolena populárni his
torie ruské literatury jen s podmínkou, že výraz »žid« bude
všude nahražen výrazy »bankéri« nebo »spekulanti«, k cemuž
svolil autor s radostnou ironií, jaké z toho povstanou vzácné
lapálie ...

Ale na tom není dosti. Není pochyb o tom, že vedecký svet

pod bolševickým jarmem jde vstríc ješte horším dnum. Ve
chvíli, kdy jsem opouštel Ukrajinu, chystala se sovetská vláda
zle na poslední trosky armády ruských ucencu. Z toho duvodu,
že v dobe »vnitropartijní diskuse« objevil se fakt vláde velmi
nemilý - že vetšina mládeže studující ve Vuzách, a co hor
šího, vetšina tak zvané »rudé studenterije« proletárského Pl!

vodu stanula na strane oposice a vyslovila se proti dosavadní
politice Centrálního komitétu. Odtud hnev a hledání viníku.
Yiníci byli ovšem nalezeni ve zbytcích dávných, v buržoasních

tradicích vychovaných profesoru, kterí vedome prý vytvárejí ve
Vuzách sovetum neprátelskou atmosféru, a potom ve zbytcích
buržoasní mládeže, které jsou jakoby prašivými ovcemi, na·
kažující celé stádo. Proto byla na jedné strane navržena úplná
proletarisace Vuzu a úplné jich uzavrení pro mládež buržoasní,
na druhé strane pak vytvorení takových pomcru pro podezrelé
profesory, aby jim byl znemožnen jakýkoliv vliv na mládež.
T sou proste z "cinné katedryi< preloženi na »katedru badatelskou«.
Zní to zcela krásne - a jsme opravdu nakloneni videti cosi
jako pohodlný fotel ucence zbaveného tíže školské. Ale je zde
kardinální rozdíl, že akademik nemusí prednášet, když se mu
nechce, a profesor na »badatelské stolici« nesmí prednášet
i kdyby chtel, a tak ztrácí veškerý styk se studující mládeží.

Možno by bylo smíriti se i s touto okolnos1Í, kdyby situace
takových profesoru byla; jen trochu snesitelná. Ale príjmy spo
jené s katedrou badatelskou obnášejí jen 10-12 rublu mesícne,
a tím je »vyznamenaný badatel« odsouzen k pozvolné smrti
hladem.

Jestli jsem tak široce rozvedl situaci vyšší školy i ucenett
v Rusku, ucinil jsem to ze dvou duvodu. Predevším v ne
konecne smutné existenci ruských ucencu je snad nejhorším

pocit plného osamení, horké vcdomí, že -civilisovaný svet neví
a nechce vedet o jejich težkém, otrockém, zoufalém živorení.
Dva z mých dávných kolegu, kterí o sobe vubec nevedeli, za
koncili své smutné listy stejnými slovy: "Povezte tam ve
svetc, jak my zde trpíme!« Tech slov vyrcených na rozlouce
nou lidmi, kterých jistc už více v živote neuvidím, není možno
zapomenouti, a to, co jsem zde ucinil, bylo jen mou svatou
povinností.

Za druhé: Vláda sovetská usiluje v zahranicí zachovati si

zdání starostlivosti o dobro vedy a o osud jejích pracovníku 
a za tím cílem delá si reklamu »domy odpocinku« a »bada
te1skými katedrami«. Vysílá cas od casu jakéhosi profesora ".
mezinárodní vedecké sjezdy, vrhá na zahranicní knižní trh
jakási luxusní vydání vedeckých knih (vetšinou již dríve na

p~aných), a prostrednictvím od ní odvislých levicových (komu
nistických) orgántl cizozemských šírí zprávy o bujném rozvoji
vedy i O blahobytu ucencu za dobrotivé péce vlády delníku a
sedláku. Je proto mravním závazkem cloveka, jenž videl zblízka
praVÝ stav vecí a má dostatecnou známost pomeru i lidí, pri-
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držeti zrcadlo tomuto oficielnímu podvodu, temto tendencním
básním.

Pres všechna ubezpecování o lásce a úcte k vede vztah bol
ševiku k nim znací zle maskovaný strach a sektárskou ne
duveru a podezrívavost. Doktrina hospodárského materiálu,
která je oficielním vyznáním S. S. S. R. dostala charakter

I nepomíjející. ))Je pouze jeden Buh - Marx, a Lenin - jeho
prorok« - volají chórem ruští komunisté ... Kdo tak myslí
i cítí, predstavuje si, že uŽ: obsáhl absolutní pravdu, tomu svo
beda bádání. bez níž je nemožný zdravý rozvoj vedy, musí se
zdáti nebezpecnou a hroznou, vedoucí k rozkladu. Bolševikum
není potrebí vedy, ale jen nejelementárnejší osvety, znalosti
ctení i psaní, aby si každý obyvatel sovetský mohl precíst
vládní dekret, úrední noviny (jiných v Rusku beztoho není),
a konecne plakát nebo brožurku. To je pro masu, jejímž zá
vazkem je slepá poslušnost - pro vybrané vládce existuje
pouze veda technická, nezbytná pro' udržení vlády a pro vítezný
nápor proti státtlm kapitalistickým. Ostatní' - to jsou roupy
a finesy buržoasní, rodící jen škodlivý kvas a neklid.

Nad bezmernými plánemi Ruska vznáší se duch fanatismu,
sektárské výlucnosti Jeto hrozné memento pro budoucnost
evropské vedy - memento tím hroznejší, že se už stalo ne

štestím a prokletím vedy ruské.

Poznámky

Národne demokratický sjezd v Bme vzbuzuje po
zornast už predem, nebot js'Ou znamení, že tflm má
býti vykonáno jakési cištení a uklízení. »N árodní
listy« napsaly v predsjezdovém úvodníku, že »Mo
rave pripadl tentokráte úkol hostitelky«. Pravda jest
taková, že moravské národne demokratické organi
saci v tomta prípade pripadl úkol hostitelky asi v témž
smyslu, jako Cechám v tricetileté válce pripadl úkol
pohosti !'i Švédy. Umístení sjezdu do Brna jest tak rí
kajíc kámá výprava. Vedení strany rozhodlo se vy
hledati oposici na její vlastní pude a pomocí šiku,
které si priveze, zbaviti stranu jednou pro vždy té
ostudy, že jest v ní jakási levice, že se v ní diskutuje,
že v ní ješte zbyli jacísi »realisté, materialisticky pod
barvení.« Jaroslav Stránský a Karel Engliš mají býti
odpraveni ve svém vlastním meste, aby napravena byla
atmosféra a aby 'Odstrašující príklad na míste vryl se
do duší, náchylných kadrství. O tom, co ,ideolagicky
má sjezd docíliti, není mezi súcastnenými žádných po
chyb: jde 'O definitivní návrat národne demokratické
strany k mladocešství. Má býti dokázáno, že mlado
ceskému základu strany se už podarila bud stráviti
nebo vypli'vnouti ostatní složky, které s tímto mlado
ceským základem utvorily po prevratu stranu národne
demokratickou. Mladoceši mají po šesti letech zase
býti sami mezi sebou. To znamená, že jsou pNpušteni
ješte nejací noví Mladoceši, jak'O na pr. Viktor Dyk
a Antonín Hajn, ale jinak má: býti zase to, co bylo:
jde 'O restitutio in integrum. Strana opet má nerušene
skloniti hlavu na podušku onoho »národního ideali
smu«, který !Se stal povestným za doby mladoceských
radnic. Starí Mladoceši ve strane meli z ideO'l'Ogických
zbytku realistu a moravských lidových pokrokáru ve
strane týž nepríjemný pocit jako z kartáce, který nám
nekdo zlomyslne podstrcí do postele. Panuje jedno
myslné mínen'í, že se musí udelat porádek. Kartác ne
smí v posteli být. »N árodní myšlenka«, tento vždy
sveže zelený orgán, formulovala rozpO'r ve strane jako

boj národního idealismu s materialisticky podoorve
ným realismem, a dala tím príležitost, abychom uva
žovali nad relativností pO'kroku, jestliže je ješte dnes
možno klidne servírovati tyto nesmysly, staré padesát
let. Nejsme tak naivní, abychom uverili, že politika je
neco jakO' vzdálená hudba sfér. Jestliže nekomu, kdo
chce býti politikem, vystoupí pokaždé stydlivý rumenec
na tvári, uslyší-li slovo ID a t e r i a Ii s m u s, tedy
nám neimponuje, nýbrž práve naopak. Myslíme, že
pp. jako Stinnes, Rotschild a jiní toho druhu byli a
jsou velmi r,ozhodnými prívrženci toho idealismu, jenž
klopí pred materialistickým názorem tak cudne zrak
jako stará panna pred mužem. Myslíme, že správní
rada Živnostenské banky nebo výbor svazu prumysl
níku by bez velkého váhání prijaly název »klubu idea
listu«. Je to široko daleko známý idealismus nasyce
ných. Zámožn'í lidé vubec mají sklon pokládati se za
bytosti nehmotné; ponevadž pro ne materielní starosti
neexistují, opovrhují jimi. Ale tento druh idealismu,
je-li. preveden clo politiky, neznamená více než poše
tilost a nejužší sobectví. Nepochybujeme a tom, že
nároclní demokracie, rozvine-li tento prapor idealismu,
dotkne se tím príjemne srdcí všech dobre situovaných
lidí a že všichni domácí páni budou posí,leni v od
poru k materialismu svých nájemníkll z podzemí a
z podkroví. Chceme ríci, že uprímne pohrdáme touto
politikou, která je švindl bud vedomý nebo nevedomý.
Materialismus Edí, kterí mají jedny prodrené kalhoty.
ráno si myjí v umývadle jedinÝ oprýskaný kaucukov~
límec a vecer prevalují na jazyku kousek suchého
chleba, jest nám pochopitelný a necervenáme se nacl
ním stydlive. Idealismus by nemel toho mnoho na
práci, kdyby se ze zásady nechtel starati o hmotné
veci, t. j. o: sociální spravecllnost. Rozumný ,idealismus
ocení spravedlive vellmu roli. jakou v lidském živote
hraje kus chleba. Vytáhnouti široké vrstvy národa
z hmotné mizerie - nad to nemuže býti úkolu ,ideali
stictejšího a ani všenárodnejš'ího. Pracovati pro so
ciální spravedlnost znamená zároven vykonávati nej
užitecnejší práci pro rozšírení ideal,ismu: nebot nasy
cené bytosti jsou vždy naklonenejší idealismu než hla
dové. Takový je už prírodní zákon. Nepokládáme
umelce v hlaclovení za nejvetšího idealistu. Jest velmi
charakteristické pro nevedecký a pokrokový názor ná
rodní demokracie, jestliže strpí, aby pro brnenský
sjezd se razilo heslo boje ná,rodního idealismu s mate
rialisticky podbarveným realismem. To je ovzduší
z doby, když si náš dedecek babicku bral. - Pokud se
týká politické stránky sjezdu, nemuže býti pochyb
o tom, že to »materialistkky podbarvení« Engliš a
Stránský prohrajou. Politictí praktikové strany, i když
nepristoupí k vylucován'í, dukladne se postarají o to,
aby mater,ialistický vliv ve strane byl stlacen na nulu.
To, 00 j-im ve strane hrozí, je politická smrt. Nemu
žeme zamlceti: poznámku, že tato skupina neudelala
mnoho z toho, co mohla, a:by posílila své postavení
ve strane. To se nyní mstí. Stránský, E11Igliš,Heinrich

prevedli do národní demokracie 'cdou Edovo pokre::..--kovou stranu a dovolili, aby se jim rozplynula ~IJ

rukama. Neudrželi tuto skupinu pohromade na zá
klade starého programu. Nepokusili se upevniti posta
vení levice ve strane a soustrediti všechny pokroko
vejší skupiny v silný levý smer. Tím bylo, umožneno
vedení strany, aby odpravovalo jednu skupinu po
druhé. Nyní dochází na poslední. Skupina Engliše a

I
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Stránského nezjednala si dosti vrelého spojení s po
dobnými skupinami v Cechách; dovolila, aby' se lidé
na ni dívali jako na lokální moravskou záležitost.
Propásla úzké spojení s bývalými realisty ve strane.
Dívala se necinne, když vedení v Praze vyhazovalo ze
strany oposicne orientovanou mládež, která se marne
ohlížela o pomoc do Brna. Když dr. Stránský skládal
mandát, podobalo se to znacne defaitismu. Silná levice
ve strane byla by národní demokracii mohla dáti jiný
smer. Dnes je na boj na pude národní demokracie již
pozde. To vidí i vúdci brnenské oposice. Jest ovšem
trapno si pomysliti, že by boto hnutí, které má v sobe
tolik talentovaných lidí, že by tato rozumná orien
tace, zastupující .nejinteligentnejší vrstvy t. zv. me
štácké trídy, mely prejíti bez užitku. Tato orientace,
která na jedné strane má živé s-ympatie pro sociální
hnutí a na druhé strane má stejne živý smysl pro prak
tické možnosti, mela by v našem živote velký a dt'He
žitý úl<Jol,at už prO' sebe najde jméno realismu nebo
opravdového liberalismu nebo nejaké jiné jméno.
Tento proud v naší verejnosti je bez zastoupení a jeho
príslušníci pri volbách dávají si s povzdechem do klo
bouku kandidátní listiny nekolika stran, které se jim
zdají nejprijatelnejšími, a pak se zavrenýma ocima jed
nu vytáhnou. Touto poznámkou neagitujeme pro no
vou stranu. Nejde o mandáty. Jde o to, aby lidé, jichž
rozum mllže vykonati užitecnou práci, byli pohromade.

Nové volební kumšty. Casopisy koalicních stran ve
novaly v poslední dDbe nekolikráte pozornost vzniku
nov)Tch politických stran nebo iIlOv)'chvolebních skupin
a spráskly ruce nad tím, kolik tech stran a skupin
bude, a uverejnily odhad, že mužeme pro príští volby
pocítati tak asi s padesáti, kandidátními listinami. Po
nevadž je známo, 'že koalicní casopisy jen zrídka za
bývají se necím z pouhé teorie, lze duvodne míti za to,
že pro neco delají náladu. Již nejakou dobu mluví se
o tom, že rozhodující kruhy prý pomýšlejí na to, za
meziti nejakým Zpllsobem tríštení dosavadních stran
a vznikání nových skupin a že prý za nejlepší cestu
k tomuto cíli pokládají vpraviti do volebního 'rádu
nejaké nové ustanovení, podle nehož každá: strana musí
dosáhnouti urcitého zEacného poctu hlas,u (mluví se
o 100.000 až 120.000), aby její mandáty byly platny.
To zlnamená, že mají býti prakticky znemožneny stra
ny, které by mely dva, tri, ctyri mandáty. Není tre
ba míh ani velkou dávku politické prohlédavosti, aby
se poznalo, že tento volební kumšt znamená novou for
mu násilí a že tímto zpLlsobem má býti postavení peti
koalicnkh stran zvecneno. Soul:1lasili bychom celkem
s tím, že malické skupiny nemají v politickém živote
mnoho významu, ale formu, jakou se proti tomu má
zakrociti, považujeme za težko snesitelný akt násilí,
který si l11akoal1ci hledí vyprosit patrne ta ci ona stra
na, jež má vyhlídky, že pri volbách bude se musiti po
týkati, s nejakými odpadlíky. Podle našeho názoru má
býti ponecháno volnému uvážení volicstva, do jaké
míry pokládá malé skupiny za prospešné. Je-li to malé
hnutí, netreba se ho bát, a jiste Illevyjde z voleb ani
s jedním mandátem. Je-Ii to hnutí vetší, které má dosti
síly na dobytí mandátu jednoho nebo více, pak nikdo
nemá práva je potlacovat. Je prece známo, že ze ~trí,
ctyr mandátu pri jednech volbách muže býti, deset man
dátu pri volbách príštích. Je il známo z historie reali
stické strany pred válkou, že nezáleží vždy na poctu,
ale také na kvalite. Podle dosavadního volebního rúc1u

je treba, aby strana dobyla v jedné voleb!!í župe celý
mandát; nedovede-li toho, pr:ipadnou její hlasy v celé
repu~lice na zmar. Dobýti v jedné župe celý mandát je
dnes- pro zacínajíd stranu dosti težká vec, a vidíme již
v tom dostatecnou ochranu proti tríštení politického
života na droboucké skupilllky. Chtíti však vymazati
i: stranu, která dobyla až ctyri mandáty, to se nad jiné
podobá libovuli. Pamatujeme se 'Ovšem, že koalicní

strany chtely puvodne sprovoditi se sveta i stranu živ
nostenskou pod záminkou, že má málo mallldátLl a že
prispívá k atomisaCÍi politického života. Dnes by to
nemel Masaryk se svou stranou tak pohodlné jako
v Rakousku; n0vé panstvo je prísnejší a nevraživejší
než staré. Buh ví, co se u nás ješte nebude zkoušet za
úcelem pettifikace dnešních stran: jedním z nejku
riosnejších nápadu byl, jak známo, nápad: zbaviti stát
ní úredníky volebního práva. V takovém ovzduší se
muže všelicos vylíhnouti ve vynalézavých hlavách;
možná, že se také navrhne, aby hlasy malý'ch stran
byly podle klíce rozdeleny mezi koalicní strany. Plány,
kterými se smerodatné kruhy prý zanášejí, vypadají
jakO' první krucky k nejaké volební »reforme« po zpu
sobu Mussoliniho. To práve je ten nedostatek libera
lismu jakožto politické methody, který vytýkáme naší
koalici. Chce-li nekdo v politice zkusit své štestí, ne
mají mu býti v cestu staveny neslušné a obmyslné
prekážky. Jestliže to, s cím pri.chází do verejného ži
vota, jsou malichernosti, pak to nepochybne pro
hraje podle všech pravi,de!. Jestliže však má co
podstatného ríci, pak mu musí býti dovoleno, aby
se probíjel z malých pocátku. Všechny strany ne
mohou býti veliké hned pri první'ch volbách. Je
treba dáti volicstvu príležitost, aby s' nimi, ude
lalo nejaké zkušenosti. Až dosud jsme videli, že
nové strany - až :na živnostenskou - to daleko ne
privedly. Videli jsem zánik strany Modráckovy, VI,

deli jsme katastrofální porážku V rbenského. V techto
prípadech je dosti záruk. Ale jinak má v našem krá
lovství býti dovoleno, aby to každý prohrál svým zpu
sobem. Nebo snad také vyhrál, nebot se nezdá, že
dnešní seskupení politických stran by bylo jiži na
všechny casy definitivní. Z mnoha stran se predpo
kládá, že dojde k preskupování. V tomto procesu
by nekterý z pocátku malý útvar mohl hráti duležitou
úlohu ohniska. Ale naše koalicní strany vynikají prí
mo neslušnou chutí po monopolu. Tím je politický
život udržen v ponekud násilných formách. V cizine
jsou pomery znacne jiné. Tam je strana útvar volnejší,
že se v ní mohou vyžíti i odlišné smery. Tam strany
dovolují aktivní politický život ve svém vlastním lll
ne. U nás však žádají zejména nejprísnejší orthodox
nost a držení huby. Chtejí-li nyn.í ješte pokud mOžno
znesnadniti zakládání nových skupin, v nichž by se
mohly vyžíti, ty proudy, které ony samy potlacují, zna
mená to, že se spoléhají, že volici je budou volit
aspon z rozpaku, nevedouce dobre, ke které kandidátní
listine sáhnout. Ale v takových plánech je také trochu
hazardérství: volic se nedá rád nutit, a pak b,
mohlo státi, že bude ze vzdoru - jak se deje - volit
komunisty nebo bude do uren házet prázdné lístky.
Kdyby tohle hnutí bylo si.lnejší, mohlo by se dokonce
státi povážlivé pro- ceskou vetšinu, která není práve
tak pevná. K tomu by pristoupil'o i t,OI,že by prakticky
byly anulovány hlasy tech volicu, kterí by volili strany
nedosáhnuvší více než dvou, trí nebo clokonce ctyr
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mandátu. To by znamenalo, že by tak mohlo pr,ijíti
na zmar pres sto tisíc ceských hlasu a to v miš'Í ,si
tuaci je vec povážlivá. Koalice si my~lí že je to saad
její vec, chce-li se odvážiti tohoto haza~du; ale v tom
se mýlí, to není pouze její vec. Jak se cas,y mení!
Pred peti léty, po komuni,sti.ckém rozkolu, když se
zdálo, že sociální demokracie obsluhuje už poslední
d~l?, sot~a by byla koalice prišla s návrhem, že mají
byh uznany mandáty pouze té strany, která dosáhla
sto dvaceti tisk hlasu.

Záhadný výrok volebního soudu. Volební soud zpu
sobem již osvedceným vyrídil secesslj Práškovu a
Rychterovu z agrární strany a zbavil, odpadlíky man
dátu. Ucinil to, tentokráte, jak se zdá bez zvláštního
nadšení. »Venkov« sice v záchvatu radosti napsal, že

»pripadá nám, že volební soud svým rozsudkem odsoudil

nejen poslední skutky Práškovy a Rychterovy, ale že od
soudil celou dosavadní politickou cinnost techto mužu,«

ale to »Venkovu« práve Jen pripadá a sice pripadá mu
to vubec beze všech duvodu. Volební soud by~ velmi
dalek toho podávati jakoukoliv kritiku techto dvou po
litiku, kterí si vzali do hlavy, že je práve vhodná doba
k vydání hesla: na pravo! Volební soud naopak zane
chal tentokráte oblíbeného ríkání o »duvodech nízkých
a necestných« (kteréHo ríkání tato slova už dokonale
zdiskreditovalo ci vlastne rehabi.Iitovalo), a omezil se
na poznámku, že

»musel se ríditi ve všech právních otázkách již drívejšími
nálezy svými, ponevadž zmena právního názoru jest možna

jenom za vyšší presence soudu než 'byla dnešní a s vyšší
kvalifikovanou vetšinou. Ponevadž soud v dnešním složení

nemá této presence, nemohl zmeniti minulých rozsudku a

musel se Hditi duvody, podle kterých již rozhodl ve veci
dra Bartoška a soudruhtt a ve veci Kaderkove«.

To jsou slova, jak dostatecne patrno, velmi záhadná.
Co tím chtel volebrní soud ríci? Chtel snad dáti na
jevo, že by byl možná vynesl jiný nález kdyby bylo
prišlo vke prísedící·ch a kdyby následkem 'toho byl cítit
vetší kompetenci? Jev zájmu politického života, aby
tat~ záhvadná s1<~vabyla dukladne vyjasnena. Bylo by
mozno, ze by pOJednou volební soud chtel zjednati plat
nosl paragrafu ústavy, dle nehož poslanec nesmí od ni
koho prijí~ati príkazu, a že by pri vetší presenci byl
snad mohl! rozhodnouti, že mandáty Práška a Rychte
ry patrí práve Práškovi a Rychterovi a ne agrární
s~ra:ne?Nedávno dr. Schieszl v »Prítomnosti« prohlá
sil tento paragraf ústavy za mrtvý a nepraktický. Dí

v.ají~ese str~zlive po n~šem politi,ckém živ?te, s'ouhla
SlIt Jsme s bm, nebot lIteratura ustavy stala tu proti
praxi, celého politického života, jež se vyvinula tak, že
mandát ve skutecnosti patrí stran.e, nikoliv poslanci.
Hodlali jsme se primlouvati za revisi ústavy v tom
smyslu, aby byla priblížena skutecnosti, a chteli jsme
zvolati vzhledem k onomu paragrafu ústavy: Odneste
tu mrtvolku! Nyní však prichází tento záhadný orakul
volebního SOUc.u,který nesmírne prekvapuje. Dríve,
než budeme debatovati o prizpusobení ústavy skutecno
sti, je treba, aby tento orakul byl vyjasnen. Kdo mllže
podati toto vysvetlení?
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Dopisy

Jak si vynutiti dodržení zákona.
Velevážená redakce!

Vytýkáte mi v poznámkách k mému clánku v posledním
císle, že jsem zaujal jen platonické stanovisko k zlorádu, pred

bíhati v novinách úvahami pro a contra výsledkum trestních
proceStl dosud právoplatne nerozhodnutých. Práve ministerstvo
spravedlnosti prý by tu mohlo zakrociti a já, zaujímaje v nem
významné místo, nemám se prý spokojovati s pouhým konsta
továním, že se pC'fušuje v trestním zákone vyslovený zákaz
takových publikací. Co pr)-' deláme jindy, když jest porušen

trestní zákon, máme delati i tady, i tu prý. má justice vynutiti,
aby byl zákon dodržen.

Smrti bych se byl spíše nadál než toho, že »Prítomnost«
vybídne ministerstvo spravedlnosti, aby zostrilo konfiskacní

praksi. Ale takové vybídnutí, hyt i snad nezamýšlené, tu ne
sporne jest, protože justicní správa nemá na potlacení onech
závadných statí jiných prostredku než konfiskací.

Vybídnutí to mne vytrhlo z opravdivého uspokojení, které

jsem práve mel mld tím, že ministerstvo spravedlnosti na vy
vrácení tak oblíbené výtky o jeho zpátecnictví, stlacilo kon
fiskace casopisu na celém území republiky o plných 63%. Bylat
od 1. ledna do 21. dubna 1924 zabavena 371 císla" letos však
jen 139, tedy méne o 232. Pokles presahuje tedy tri petiny
všech konfiskací, a byl by šel mnohem více, snad na tri
ctvrtiny, kdyby nebyla do toho prišla ostravská stávka, pri
které musely tiskové úrady zakrociti proti cetným tatarským

zprávám a proti vyzrazování bezpecnostních opatrení. Pokles,
který opet nastal po ukoncení stávky, jest neobycejný.

Tím více ovšem jest mi nevítána výzva, abychom s té cesty

sešli jen proto, že nektef)'m listum schází porozumení pro
škodlivost zmínených publikací. Nevylucuji, že pri nekterých
velkých procesech, jež jsou na olnoru, na pr. dojde-li k no
vému prelícení s vrahy haj ného Houžvicky, nezbude nakonec
státnímu zastupitelství, než aby zabavilo aspon ty nejhorší vý
strelky. Vždyt jsme byli toho svedky, jak již první proces byl
doprovázen prímo hromadným porušováním zákazu podobného
pusobení na soud. Ale prec jen doufám, že konfiskace budou
výjimkou, dá-li státní zastupitelství verejnému tisku vcas vý
strahu. K varování listu pred takovými referáty byli státní
zástupci vyzváni již výnosem ministerstva spravedlnosti z 22.

hrezna 1924. Uloženo jim, aby pl'i každé vhodné príležitosti
v krátké ceste zpravodaj ltm casopisu pripomenuli zákonný za
kaz a upozornili je, že vydávají své listy nebezpecí konfis
kace, pak-li zákaz prekrocí. Zdá se, že jako vše, tak i tento
zákaz vyšel záhy z pameti a z užívání a že listy práve proto,
že nebyly varovány, psaly beze všech ohledtt na zákonný zákaz.
Státní zástupci pak místo, aby meli na pameti "principiis obsta«,

primhurovali tak dlouho obc oci, až celá kampan zachvátila
tolik casopisu a vychrlila tolik závadných statí, že nebylo více

m~ná vtlaciti ji konfiskacemi zpet za zákonem stanovené hráze.
Jednání státních zástupcu dá se vysvetliti snahou vyhnouti se
konfiskacím a konfliktum s verej ným tiskem pro konfiskace,
konfliktum tím silnejším, oc vetší je význam té které politické
strany, o jejíž list šlo, a náklad toho kterého casopisu.

Takového trpného prehlížení musí se však tiskové orgány
zríci, nepomohou-li výstrahy, jichž vcasné udílení bylo státním
zástupcum práve znova uloženo. Konfiskace jsou prece jen
ultima ratio, jimi samými se všechno nedocílí. Jest potreba,

aby rozvážná cást tisku byla úradum nápomocná tím, že se
jednak sama zdrží podobných projevu, jednak pokárá jejich
objevení se v ostatním tisku. Doufám, že i "Prítomnost« ne
bude príšte, jak tentokr;íte o sobe priznává, »výti s vlky«. J estit
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orgán váhy takové, že by zajisté s úcinkem vlky zakrikla.
l.ze to na ní podle mého soudu i žádati. Kdyby se rádilo tak

dále, jak si nekteré listy pri velkých procesech pocínaly, pak
je veta po pravé neodvislosti soudcovské. Snad docílíme prece
hho, aby tisk nemusel býti veden konfiskacemi k tomu, pre
moci svou snahu po zajímavých statích, když vyšší zájmy toho
vyžadují, a vyvarovati se za obee oné chvilkové zajímavosti,
které zpravidla zprávy ze soudní síne mají, toho, zpusobiti
trvalé škody správnému chodu justice a spravedlivému roz
suzování.

Vám v úcte oddaný

Dr. Emerich Polák.

(P o z n. r e d a k c e: V této veci je podle našeho názoru
treba se dohodnouti v prvé rade o tom, je-Ii treba zachovávati
predpis zákona, že tisk nesmí predbíhati svými úvahami vý
sledku procestt dosud nerozhodnutých. Je-li pravda, že tyto
mravy tisku ruší správný chod justicního stroje. pak - opct
podle našeho názoru - je treba proti tomu zakrociti v;emi
prostredky. Dokonce ani námitka, že by tím byl zvýšen pocet
konfiskací, nemuže na nás udelati zdrcující dojem. Odpor proti
konfiskacím plyne z dtlvodtt politických, ale -takovéto konfis
kace by nemely s politikou nic spolecného, byla by to jen pri.
rozená ochrana proti ulici. Zde nejde o potlacování svobody
presvcdcení, jde o bezpecnost právního rádu. A v této veci,
myslíme, ministerstvo spravedlnosti nesmí couvati pred aba
nentní politikou žádného listu. Priznáváme, že truchlivý dojem
na nás delá vcta p. dra Poláka: "J ednání státních zástupcu dá
se vysvetliti snahou vyhnouti se konfliktum s verejným tiskem
pro konfiskaci, konfliktum tím silnejším, oc vetší je význam
té které politické strany, o jejíž list šlo, a náklad tohoto kte
rého casopisu.« Tato veta dclá na nás dojem, jakoby i justice
byla ochotna delati pukrle pred politickým klícem. Pan dr.
Polák priznává, že tyto mravy tisky vyvinuly se proto, Žel tisk
nebyl varován se strany úradlL Není treba tedy hledati viníka
nikde jinde než práve u úradu. Je prece známo, že naše noviny
udelají všechno, co jim není prímo zakázáúo, a že jediný
zptlsob, jak se udržeti v mezích, je zákaz. Dekujeme p. dru
Polákovi za laskavá slova, jež pronesl o významu "Prítom
nosti«. Musíme ovšem ríci, že bohužel zatím nemužeme se zríci
"vytí s vlky«, a že dokud nebude zakázáno, aby noviny pusobily
na soud ve smyslu, jaký uznají za vhodný, budeme považovati
za své právo i povinnost, abychom psali i o procesu dosud nc
skonceném zpusobem, který zase my uznáme za vhodný a vyho

vující spravedlnosti. Dobré a ušlechtilé prípady odríkavosti ne
mají, jak známo, v našem ovzduší mnoho vlivu. Predstavme si,
že by v nekterém procesu prerušovaly zákaz pouze noviny, které
píší ve smyslu obžalov:lllému na pr. nepríznivém. V tom prí
pade by soud stál pod prímým terorem, a zde na pr. bychom
považovali za svou povinnost, kdybychom meli názor opacný,
také se pokusiti ptlsobiti na soud. To jest prece jasné. Pone
vadž však za námi není vlivná politická strana, s níž státní
zástupci nechtejí se pustiti do konfliktu, obáváme se, aby
ohlášená prísnejší praxe nedoparila v první rade na "Pritom

nost«. Tomu bychom špatne rozumeli.)

o ruskou literaturu.
I.

Pane redaktore!

Clánek pana Jaroslava Adlofa, otištený v "Prítomnosti« pod
titulem "Mladý Slovan hledá svuj svet.«, byl nesporne zají
mavý. Ne snad myšlenkou hledati svet Slovanu, spíše myšlen

kami, pro. než, jak se zdá, byl psán. A tyto myšlenky, myslím
že ne nové, ale spíše posílené, dokázaly, že hnutí tohoto smcru
u nás vyrostlo z jednotliveCt na hloucek a že tím je hodno
diskuse.

Zdá se mi, jakoby nekolik let po válce navracelo se nám Ce
chum ono Osvícenství, ono podivuhodné chválení rozumu, sta
vení rozumu nad cit. Jeto vecný zápas sveta r o z u m - cit,
ale, myslil jsem, že Josefinism byl již zvážen a nalezen lehkým,
svctu nedostacuj ícím. Každá akce vyvolává reakci;, byl-li svet
Válkou dlouho a intensivne napínán v citu, obrací se nyní
k rozumu, myslím, že to je ona anglická orientace, jež se u nás
zavádí, myslím, že to byl Karel Capek, který ji k nám po válce
uvedl, ovšemže ve forme literární, ale zapustila u nás koreny

a vegetuje všemi smery i k rozumárství a prekritisovanosti.
Je sice nesporne kritické psáti o ruské literature s »vyhrnu.

tými rukávy" a ríkati Dostojevskému a Tolstému, že byli sti
ženi chorobou "pyšné pokory«, ale autokritické, zdá se mi, to
není, nebot pisatel psal svou "pyšne pokornou kritiku« pyšneji
než Rusové svou tak svetu drahou literaturu.

Pisatel clánku priznává se, že snažil se císti ruskou knihu,
že obracel stránku za stránkou, a ejhle, nalezl jen smutek, roz·
behy a nekonecné teskno. Snažil vybrati si neco z ní pro život
a nenalezl nic než psychologickou analysu a pessimism. Celý
svet korí se ruským spisovatelum pro nejdražší a nejkrásnejší,
co literatura dáti mttže. Jet o I i d s k o s t. Kolikráte byli jste
znovu lidmi v techto smutných povídkách a románech? lidmi
celými, tak realisticky celými, nevyžehleným i lidmi se všemi

záhyby na šatech a duši, kolikrát dala vám zase tvar práve ta
ožehavá forma realistu ruských, kolikrát ve sla1Jých chvílích

své lidské nesrdecnosti, v tech egoismech Západní kultury vzpo
meli jste si ubohouckého státního rady z Dostojevského »Chu

(1)'ch lidí«? A vy. pane, který dovedl jste precísti, jak patrno,
ruskou literaturu, abyste nad ní zlámal hul, chcete pouze biograf
cintt na svetc, nevzpomel jste nikdy toho, že tyto vaše ciny
nebudou dobré, nepohnula-li vaším srdcem lidskost zatrpklých
Rustl, lidskost, která nejmenuje se humanita a je touto huma
nitou? Vy, pane, který v bezútešném nihilismu ruské duše ne
vidíte tu nesmírnou zoufalost lidí, kterí prestavše vcrit v staré,

hledají neco, za co by se zachytili svýma dobrýma rukama po
svecenýma láskou k cloveku, vy, který nevidíte to zoufalé zá
polení na prahu vcdomí a vše to zdá se vám pósou, cili dle
vás melJ,:ou pyšností?

Jar. R. Vávra.

CP o z n. r e d. Chteli bychom ponckud smíriti stanovisko p.
Adlofa se stanoviskem pisatele tohoto dopisu, nebot myslíme,
že mají oba pravdu. Každý v tom, co ríká. Priznáváme se, že
máme klasickou ruskou literaturu, od Gogola po Cechova, nej

radcji ze všech literatur na svete, a radujeme se velmi, že v pi
sateli tohoto listu se objevil tak výmluvný její ctitel. Ano, jest
to pravda, že nad temi smutnými povídkami se clovek znovu

6tává clovekem a že toto období ruské literatury jest nejmohut
nejším zlidštujícím živlem. Otiskli-li jsme pres to clánek p.
Adlofuv, tedy ])roto, že musíme, pres svou zálibu v ruské lite
rature, souhlasiti s nekterými jeho> myšlenkami. Poznali jsme
z vlastní zkušenosti, že celá ta smutná krise ruské literatury
konec koncu nikam nevede, chceme-li s~ z ní vzíti nejakou radu
pro život. Klasické období ruské literatury koncí u Cechova
smutkem, nad který sotva byste nalezli krásncjší. Ale co se vám
tu rekne o smyslu života? Obycejnc: napl ivat, všechno je jedno.

Pozorovali jsme nekolikráte také, že pro citlivejší povahy zna
mená pohroužení do tohoto smutku a vecné problémovosti sku
tecné nebezpecí. Jest to nebezpecná láska. Nechcete vždy jen
pronikave pozorovati a chápati; tomu se mužete na ruské Ete
r"ture nauciti lépe než kdekoliv jinde; v tomto ohledu jsou
všechny ostatní literatury proti ruské skoro dctské a hravé.
Chcete také jednati - a tu vás ta krásná, nevyrovnatelná
ruská literatura opouští nebo vám dává nejaké fantastické
rady, které pres nejlepší vuli nemužete sledovati. Myslíme, že

ideálem literatury by byla ta, jež by dovedla spojiti prednosti
ruské literatury s prednostmi literatury anglické. Kladete duraz
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na lidumilnost ruské prosy. Zdá se nám, že v leckterém smeru

je anglická literatura i lidumilnejší. Nemyslíme jen na to, že

dodává více chuti do života, ac i to treba považovati za lidu
lnilnost. Ale anglictí spisovatelé podle našeho úsudku dovedou
obycejného cloveka vykresliti daleko mileji a sympaticteji. Pre
ctete-li nejaký typický anglický román, treba Dickense, pohne
vás k touze stýkati se s lidmi a uzavírati prátelství. Rusové lící
obycejného cloveka vetšinou jako tvora velmi protivného. Sotva
který národ má tolik talentu postihnouti lidskou protivnost.
Sympatie ruských autoru rozhorí se ohromným plamenem, jde-li
o lidi ubohé, uražené, ponížené. Ale obycejný clovek jest jimi
jaksi opušten. Obycejne se ukazuje, že je pitomý. Zde, myslíme,
jsou Anglicané daleko lidumilnejší. Jak jsme rekli: videli by
chom vrchol ve spojení anglického s ruským.)

II.

Vážený pane redaktore!

Pan Jaroslav Adlof v »Mladém Slovanu hledajícím svuj svct«

omlouvá se na konec, že není splnomocnen generací, ke které
r.áleží, k jejímu zastupování, generací, která teprve ted zacíná
se uplatnovati v živote. Nazývá 'se slovanskou jepicí, což

svedcí o jeho skr0'mnosti. Tato "kromnost, ale hlavne poctivost,
s jakou je clánek psán, osmelila me napsati techto pár ne:
souvislých rádku. Náležím generaci nejmladší, která má sice
možnost dostatecného výberu' duševní stravy politické a Iite
rámí od komunistické student. frakce až k cernokošilatým

»hrdinum« Príkopu, od »Národní Myšlenky« až k »Avantgardc«
po pr. od Durycha, Medka k Píšttm, NezvalCuTI a Seifertum,
ale nenachází nikde poctivého pomeru k životu a poctivého pri
znání i k necemu, co není zrovna v mode. Proto clovek zajásá
a mravne si oddechne, když najde clánek á la »~1Iadý Slovan
hledá svttj svet«.

Mnoho jsme se ucili na strední škole literature. Od Kosmy,
Dalimila k Sovovi, Brezinovi. V školské poctivosti jsme si
,libovali, že až na vysoké škole si taky· nec0' precteme z tech
cstatních, a v duchu vlastenecké výchovy jsme si urcili uciti se
jednomu slovanskému jazyku. Ale co cert nechtel? Clovek
videl »Loupežníka«, prošel svetem s J ackem Londonem, pro
žíval Wolkera, dovedel se o Chesterton0'vi, vál cil s H aškovým
Vankovým Švejkem, zkoušel ostrí »Strepin«, Capkové nemlceli

a ted ta neštastná »Prítomnost«, která se otevírá pred »Stu
dentskou revuí«. A tak zatím co se s rozkoší vyvolanou jCí1
zmrzlými banány a zmrzlinou prelouskne 5 dílC! »Švejka«, nelze
se prokousat ke konci prvního dílu »Bratrstva«.

Ale proc t0' všechno? A jakou to má souvislost s clánkem

p. Adlofa? Protože prece jen si clovek tajne našeptává, že
zradil program, který mu byl vtloukán dO' hlavy, že ztrácí nej

krásnejší slovanské ideály, které mu vštepovali vlastenectí pro
fesori pri Kol1árovi, Šafaríkovi, o dejinách probuzeneckých, a
teré znovu a znovu Ci když si pri tom macká srdce, aby krvá

celo) s nejcistším idealismem nám predkládá pan dr. Kramár
(podle dejepisu pro III. tr. reálek schváleném ministerstvem

'kolství a nár. osvety po Palackém a Riegrovi vudce celého

národa). Proto jsme dvojnásob rádi, že se nám verejne napíše,
že prešla doba nuceného vkusu, že se musí jít s proudem, že
.nejsme palicatí, když si precteme, co máme rádi a co vedle
poucení nás i pobaví, že nejsme zkažení materialisté, když ne
máme chuti k hrdinstvím rázu Lich0'ninova, když místo rus
kých meleme slovícka francouzská a anglická, když kriticky
prijímáme ruskou literaturu mravní rozháranosti, nestatecnosti,
nihi\ismu a planého filosofování. Ted s tou »Prítomností ...

Jsme rádi, že se nekde mttžeme docísti poctivého názoru na
vet a život, zbavovaného zbytecné tragiky, sentimentality, ná
ilného, rekl bych profesionálního filosofování, názoru uprím

ného, jasného a opakuji poctivého. Myslím, že si náš národní
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život nemuze dovoliti luxu ucencu typu nemeckého bez bez

prostredního vztahu k životu, zasvecujících život jen a jen
prísnému badání a popisujících deseti tisíce stránek. U nás
by to bylo bezživotní uceností, jak nám ríká Masaryk. Zdá se

mi, že to cloveka nezbavuje schopnosti postaviti se k jistým
problémttm vážne, kriticky, s rozumem. Nesouhlasíme nekdy,
jako tehdy, píšete-li, že nelze videti v katolicismu nebezpecí
{milostivé léto, které ožebrací dost lidí a pri tom ten kšeft
nepridá mravnosti, pastýrský list vyvolal velmi choulostivou
situaci, zejména na Slovensku, soustavné ohlupovánf lidf, které
je práve pripravuje o prímý a poctivý životní názor), zrovna
jako bychom rádi videli, kdyby se o csl. socialistech psalo
i neco jiného než psal p. Jirí Beneš, nehlede ani k tomu, že
úplne týž obsah byl už asi pred mesícem ve Ve c e l' n í k u
P l' á val i d u a nepatril tudíž do Prí tom n o sti.

Vybojovali-li jsme si po mravních krisích nejrannejšího mládí
jistý klid, nechceme se otravovat, jsme rádi, že jej máme na
cem utvrzovat, že máme prátele, kterí nám o ncm vykouzlí
dokonce pekné ríká ní. A' jsme pri tom rádi i housaty, ponevadl
víme, že housata má rád a rád si s nimi hraje jen dobrý clovek,
že stav »hlubokého štestí mládí« nás uzpusobuje mnohem lépe

pro príští život než »tragická rozervanost«. Kdybych mel pe
níze, koupil bych si celého Chestertona a Steeda a kdybych se
nebál nepríjemných následkCt, koupil a zapálil bych si anglickou
lttiku.

V úcte

v. c., posluchac práv.

Ústava a politikové.
1.

Vážený pane redaktore,

k Vašim trem marným otázkám, zda jmenování posl. Habr
mana vyslancem jesf neústavní, dovoluji si zaslati Vám tento
výklad:

Ústavní listina stanoví v § 20. doslova: »Clenové Nár. shro
máždení mohou být ustanoveni placenými zamestnanci teprv
rok po tom, kdy prestali býti cleny Nár. shromáždení.« Jej isto,
že pan Habrman je poslancem a že byl jmenován jen j a k o

p o s I a n e'c placeným státním funkcionárem. Jet e d y j m e
n o v á n í j e hon e úst a v ním.

Avšak § 20. Ú. 1. také praví, že ono ustanovení o poslancích
se nevztahuje vubec na ministry. ponevadž je neméne jisto, že

p. poslanec G. Habrman byl ministrem a že byl jmenován j a k o
min i str placeným státním funkcionárem, ne n í j e hoj m e
11 o v á n í ne úst a v ním. Tento výklad racte bráti vážne nebo
ironicky, jak Vám libo.

Dovolte mi však ješte jednu glosu:
Jan Neruda napsal »Poslední baladu z roku dva ti~íce a ne

kolik«, v níž se lící, jak byla spáchána poslední krádež nej
poslednejším baronem a ten mel být naposled odsouzen k bití
na poslední lavici. A nejposlednejší baron prosí soudce:

»Milý bratre, strážce stanov prísných,
milosrdne na mne pohlédni,
nechci krást už, odpustiž mne bití,
vždy! jsem baron - a to poslední.«

Soudce naslouchá a hlavou kývá,
pak se milosrdne usmeje:
»Barona si dáme pod lavici,
na lavici jenom zlodeje.«

Profesor ústavního práva, Dr. Vavrínek, v Základech ústav
ního práva soudí o predpisu § 2. úst. 1., že jím »ústava hledí
cel iti vymáhání urcitých osobních prospechtl poslaneckých«.
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Vzhledem ke sluvku »V11 b e c« ve 4. odst. § 2. Ú. 1. (ustanovení
o poslancích se nevztahuje v li b e c na min i str y), jsem po
dotkl, že horení výklad o ústavnosti lze bráti i vážne. Myslím
však, že politická mravnost, jež mela býti § 20. chránena, je
bita, i když ten baron je pod lavicí.

Vezmete-li vážne horení výklad, myslím, že budou rozptýleny
i Vaše obavy, projevené v poslední »Prítomnosti«, že by mohl
být jmenován ceskosocialistický senátor presidentem Nejv. spr.
soudu, nebo agrární poslanec vyslancem. Nikoli. Nejdríve budou
jmenováni na 14 dní ministry. Pak odstoupí a budou bráti
ješte po tri mesíce ministerský plat. Dále budou bráti posla
necký plat, ponevadž neprestali býti poslanci. A konecne budou
bráti plat jako predseda Nejv. s. s. nebo vyslanec, jsouce jme
nováni placenými státními funkcionári. Avšak predpis ústavy,
mající celiti vymáhání o s o b n í c h pro s p e c h u poslanec
kých porušen nebude. To je prece zcela jasno, že ano?

S projevem dokonalé úcty
Jan l-html.

II.
Pane redaktore!

Dovolte mi malou poznámku k diskussi »Ústava a
politikové«. Ve dvou cláncích »Prítomnosti« se psalo, jako by
jmenování Tusarovo vyslancem v Berlíne bylo podobným po
rušením ústavy, jako je prípad Habrmanllv. Domnívám se však,
že tomu tak není.

Ústavní listina prraví (§ 20.): »Casové omezení jednoho roku
nevztahuje .se na poslance, kterí byli státními zamestnanci,
nežli byli zvoleni do Nár. shromáždení, pokud zustanou v témže
oboru služby.«

Tusar, jak známo, zustal ihned po prevratu ve Vídni jako
náš zmocnenec, pozdeji vyslanec. Byl tedy placeným státním
zamestnancem dríve. než byla budována naše ústava, a ze svého
místa ve Vídni byl též povolán do vlády, která pozdeji pro
vedla volby do Nár. shromáždení. Nebylo tedy ústavní pre
kážky, aby po pádu svého kabinetu se vrátil do téhož oboru
služby, v nemž byl pred svým povoláním za chéfa vlády a pred
svým zvolením za poslance Národního shromáždení. Kdyby
bylo správné, že jeho jmenováním byla porušena ústava, jak
míní Dr. S. S.. nemohlo by se to omlouvati žádným politickým
posláním. nebot nedotknutelnost ústavy musí býti nejvyšším
príkazem politické morálky. Dr. Jaroslav K01ttecký.

l.

Liberalismus a katolictví,
Vážený pane redaktore,

prominte mi laskave, žt\ píši. Postrádám totiž jak v zajímavém
i'lánku Vašem tak i v pekném clánku Karla Capka o klerika
lismu jednu myšlenku.

Chápu politické pokrokárství jako snahu po všeobecném
zvýšení standard of life lidí. Nemožno je uciniti lidstvo štast
ným, povídá Mefisto v Goetheove Faustu. Jsem presvedcen
však, že je možno lidstvo uciniti štastnejším a to hlavne zlep
šením životní míry.

Tedy: Postrádám jak ve Vašem tak i v clánku pana Karla
Capka omluvu anebo aspon porozumení pro ty, kterí vedou boj
»s Jlímem« a klerikalismem. Nelze jim promineuti sice, že ho
vedou špatnými zbranemi, poukazujíce na historii, ale nutno je
rczhodne omluvit, že bojují vubec, a to proto, že vycitují zá
vadnou stránku klerikalismu a více ci méne špatne na ni svým
bojem reagují.

Klerikalismus se totiž a zejména u nás na Morave velmi
peclive staralo vládu tmy. Farári za Rakouska príkladne velmi
tvrde pronásledovali ceské lidi a zejména ceské ucitele, kterí
pokládali za svou národní povinnost zakládati ctenárské spolky,

sporitelny, porádati zimní hospodárské kursy atp. (Nekolik cest
ných výjimek potvrzuje pravidlo.) Štvát proti náboženství se
nesmelo a také se to konecne nedelalo. A prece byly, takové
kursy, i treba pro zavarování ovoce, trním v ocích veledustoj
ného kléru. Vidíte, a tohle je na klerikalismu to, co rozciluje.
V obci, kde byl po delší dobu ctenárský spolek cile vedený
s dobrou a treba jen zábavnou knihov:nou, bývaly lepší užitky
z polí a i krávy lépe dojily. Vetší rozhled obcanu, nabytý cte
ním, nesl své ov:oce ve vyšších naturálních i cistých výnosech,
ergo ve zlepšené životní míre. A prece hlavním neprítelem ta
kové instituce byl pan farár. Byl v tom systém a jestliže se
veci mají dnes u nás ponekud jinak, neznamená to ješte, že by
se to zmenilo úplne. Ješte pred nedávnem ubezpecoval duchovní
otec své ovecky v jedné z moravských dedin, že se dopustí
smrtelného hríchu, budou-li žádat o pronájem pudy, která tam
byla jednou nepolitickou korporací lev.ne nabízena. Všichni po
stižení, kterí uverili, jsou poškozeni a litují toho; v náhradu
za 'to ovšem mají nadeji, že dojdou spasení vecného. Pro prí
klady na Slovensko nemusím ani již chodit.

Souhlasím s Vámi, že se pálením hranicek Husovi a buráce
{lím o Bílé Hore a tristaleté porobe nekoná užitecná práce.
Ale pres to prosím, abyste to ani »Ceskému slovu« nemel za
zlé. Zasluhujet zajisté verejného pokárání, že to delá špatne,
ale budiž vysvetleno, proc to asi delá.

1 pro mne je katolicism realitou ,l nenaríkám nad ceským ka·
tolictvím. Mám však ceský a katolický lid natolik rád, abych
považoval za jeho záškodníky všecky ty, kdož jakkoliv zame
zují zlepšení jeho hospodárského bytí a tím i spokojenosti. A

klerikalismus je dosud jedním z nich. Nepohlavkujte, prosím,
tak nemilosrdne všecky jeho .nešikovné odpurce; mají v pod
state pravdu, ale delají to špatne.

Já jsem agrárníkem a my to deláme lépe.

Zdraví Vás pozorný ctenár »Prítomnosti«
J. Bezdek.

(P o z n. r e d. Souhlasíme s Vámi v mnohém, a, pokud se pa
matujeme, rekli jsme sami v posledním clánku, že rozdíl mezi
námi a t. zv. pokrokovým táborem je více v tónu než ve veci.
Ovšem, ten tón je dosti duležitý, a myslíme, že je to do
velké míry vinou netalentovanosti našich socialistických stran
a jej ich tónu, že nedovedly v leckterých sociálních otázkách ude
lati z katolíku své spojence. Pltda by pro to byla, už proto, že
volicstvo lidové strany se namnoze rekrutuje z týchž vrstev
jako volicstvo stran socialistických. Pohledte, prosíme, do Nc
mecka: tam katolíci jsou vernou a rozhodnou oporou republiky.
V Jugoslavii znamenají katolíci živel sociálne pokrokový, a
v Halii jsou jedním z nejvážnejších odpurcu Mussoliniho. Ne
bylo by bývalo možno i u nás dostati je na jinou frontu, kdyby
se nebylo pokládalo za hlavní úkol povalit kde který kríž?)
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