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Jirí Hejda:

Pod ol{nem sedí žebrák.

pod oknem sedí žebrák. V príkopu n'aproti lesu,u silnice. Starý dedek s rancem na zádech. Neco
žmoulá v dásních - ovšem, vždyt je po poledni, a já
prišel práve od obeda. Rozložil jsem pred sehe bílý
papír, nakapal inkoustu do plnícího pera a oprev se
líne o židli, zahledel jsem se do lesa, sbíraje myšlenky
k duchaplnému zacátku jakési úvahy ... A v tom mi
doterne vpadl - ne v zrak, nýbrž do myšlenek, do ce-
lého konceptu již dávno promyšlené práce - ten hlou
pý žebrák. Prijíti od obeda, s plným žaludkem a
mastnými koutky úst a spatriti v príkopu cloveka,
žmoulajícího kus suchého chleba - jaký to pitomý
pocit mucivé výcitky pro neco, zac jiste nemohu sám
a na cem prece jen mám cást viny. Mohl bych toho
dedka »štedre obdarovati« a poslat ho ke všem certllm,
mohl bych, jako Tolstoj v Lucernu, pozvati ho dolíi do
restaurace na obed, posadit ho vedle jednoho vyslou
žilého ministra a provokativne dokumentovat jakési
krestanství, krajne nesympatické a cítánkove milo
srdné. Ale vím, že bych se tím žebráka nezbavil, pro
tože se nemohu zbaviti zla, zavru-li pred ním oci.

Ten dedek pod oknem chodí ode vsi ke vsi, v okru
hu nekolika kilometríi. Jako vetšina vesnických že
hráku. Vyspí se ve chléve, na sláme vedle dobytka,
mezi ovcemi, v cihelne v teplé peci. Nohy má obaleny
hadry, na hlave cepici divného tvaru. Ani bych ne
tekl, že je stvoren k obrazu božímu. Jak je to divné!
Jak je divné, že nekterí z nás jezdí na letní byty, do
lázní, jedí predkrmy, pecene, moucníky, pijí piva a
kávy ... a jiní sedí v príkopu u cesty a hlodají tvrdý
chléb! Možná, že ten žebrák dole je notorický alko
holik, možná že je žebrákem z povolání, zahalecem,
povalecem - já si myslím, že je to jedno, pred
skutecností, že kultura dvacátého století má trídu lidí,
žijících v príkopech silnic, po nichž druzí jezdí auto
mobilem. Ac jsem si velmi dobre vedom toho, že svým
clánkem nikomu nepomohu, nemohu jíti nevšímave
kol tohoto trapného zjevu. Snad je to i nechutné a ro
mánove sentimentální - nemohu si pomoci.

*
Sedí mi pod oknem žebrák - musím se s je ho

problémem vyporádati; protože je to také m ú j pro
blém, náš problém - problém soudobé civilisace. Že
brata je rozhodne zjevem o k r a j o v Ý m, címž chci
ríci, že není pravidelnou kategorií, jako na pr. chudo
:,a, n),brž jistým extrémem. Tak jako mohu zcela do
l,'e pochopiti, vysvetliti a do jisté míry i odt'ivodniti
! lhatství a chudobu, prící se modernímu cloveku, za
~'erého se mám, bída, odkázaná na lidské milosrden
~:ví. Troufám si tvrditi, že nejsem sentimentální, ale
nemohu jíti mimo žebráka, aniž bych cítil neco zahan
hujícího. Stydím se. Stydím se však také dáti almužnu,

NARODNI HOSPODAR nebot je mi trapné slyšeti díky za ni. Myslím, že tento
pocit máme všichni, stejne jako se zlobíme sami na
sebe, kolik almužny rozdáme.

Tím, že žebrota není pravideln)'m, normálním zje
vem, vymyká se z velké cásti obzoru národoho?podáre
a stává se látkou pro sociologa, který se zab)'vá temito
chorobn)-mi zjevy lidské spolecnosti. Proto národo
hospodárská teorie témer vtlhec se žebro tou nezabývá
- což však je nesprávné. Nebot i z toho hlediska
je žebrota zajímavá. Poutá nejen sama sebou,
svými prícinami a prostredky lécení, ale poutá také
mnoha prllvodllími zjevy. Bylo by na pr. velmi zají
mavé zjistit. kolik milion LI korun -se vydá rocne na
almužnách. Cetl jsem nedávno tvrzení amerického sta
tistika, který jen ve Spojených Státech odhadoval tento
obno na ptll druhé miliardy dolar lI. Jisté je, že velký
pocet remesln)'ch žebrákú (v Praze prý 70ro) doka
zuje výnosnost tohoto povolání, které kdysi bylo do
konce cechem a volilo si i svého »krále žebrákú«.

Máme-li se zabS'vati tedy žebráky jako spolecen.)
sk)'m zjevem, musíme hned zpredu vylouciti nesprávná
hlediska:

1. hledisko kre s t a n S I' é, ve stredoveku obvyklé,
spatrující v žebrákovi tak trochu svetce, cloveka bo
žího, jemuž je chudoba (možná že dobrovolná - viz
Františkány) ctností, nebot Kristus pravil, že spíše
projde velbloud uchem jehly - atd., jak známo z Lan
gera. Tomuto hledisku je velmi blízké

2. hledisko ruského románu, kde žebravý starec hra
je rovnež roli svetce. Dostojevský, Gorký, Tolstoj se
prímo hemží žebráky.

3. Také mode r n í n o vel a si libuje v mužích,
kterí »odvrhli od sebe bohatství« a š li žebrat, což
v Indii vede pak k zázraku (viz Kipling), v Nemecku
k vražde (Kel1ermann).

Také

4. h led i s k o P o I i c e j n í, delící žehrák na
kontrolované a nekontrolované, domácí a cizí, jlmZ
byl zakázán rayon, žebráky usedlé a toulavé, noto
rické, príležitostné, zlodejské a bLlh ví ješte jaké,
není vhodné pro objektivní úvahu.

Žebrota není nic románovitého, ale také nic poli
cejního, protože nelze do téže díry zavírat cloveka,
kter}' kradl, a cloveka, který prosil o jídlo. Leda by
ten první kradl z hladu. Zdá se, že jsme narazili na.
spolecnou prícinu žebroty i zlocinnosti. Ale opet nelze
tvrditi paušálne, že obojí se rodí z prostredí, protože
v zemích vyšší kultury je méne žebroty. Žebrá se
všude. Ale v Egypte se žebrá více než v Anglii, ac
by se velmi mýlil, kdo by myslil, že se v Anglii víibec
nežebrá. V Edinburghu jsem videl na elegantní Prin
cess Street starou ženu, zpívající ohavným hlasem ja
kousi smutnou písnicku, a lidé jí házeli z okna peníze.
Scéna u nás na Príkopech (a Princess Street je asi
o sto procent elegantnejší) jiste nemožná. Lec pres
tyto výjimky, pres kreslice obrázkLl na Oxford Street,
pres dudáky ve skotských Highlands, pres rvoucí fla
šinety v úzkých ulicích Amsterdamu, pres prodavace
obscéních fotografií na Montmartre žebrá se v Anglii,
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Holandsku a Francii jiste mene než u nás, v Polsku
nebo na Balkáne. V nekterých nemeckých mestech 
u nás v lázních - se vubec nežebrá.

Ale žebrota se rodí z urcitého prostredí krajní bídy.
Z prostredí, oznacovaného socialisty za pauperismus
- chudobu bez vyváznutí. Je nepoprenou skutecností,.
že liberalistická fráse o maršálské holi v tornistre kaž
dého vojáka, o miliardárích, kterí zacínají jako pro
davaci novin, je lživým opentlením skutecnosti, že
jednotlivé kategorie spolecnosti jsou
v s e b e u z a vre n Ý m i cel k y, v jejichž hrani
cích se pohybuje prumer. Práve tak máme skupinu
chudobných, nejchudších, ba h n o s p o lec n o s t i,
dno, bosáky, spodinu, ze které rovnež ne n í v y v á z
nu t í. Je možno tuto skupinu analysovat. V Rusku
ji popsal Gorký, v Nemecku expressionisti, ve Francii
Carco, u nás Kisch a Michal Mareš - dávno pred
nimi však Neruda a nejmohutneji Viktor Hugo. Lec
to je všechno literatura. Marx lící spodinu v 1. dílu
»Kapitálu«, Kropotkin podává svudný její obraz ve
»Vzájemné pomoci«. Je to kasta puvodne pracující.
Kasta težce pracujících, necvicených delníku, vydelá
vajících sotva na ukojení hladu. Bydlí ve špatných by:c
tech, nekolik rodin pohromade. Mívají mnoho deti 
pochopitelne, nebot láska je zadarmo, príležitost snad
ná, prevence nemožná a na zlocin proti § 144 trest
ního zákona není penez. Tento zlocin je privilegiem
bohatých. Tehotná nebo kojící žena, malé deti - to
vše není práve príspevkem k blahobytu. Kdo má dbáti
na výchovu? Kdo posílat deti do školy, když otec
i matka jsou v práci? A zahyne-li otec - nebo utece,
odejde jinam? Nebo odejde-li matka? Deti musí brzy
vydelávat - musí se samy živit. A k tomu nemoci.
Zmrzacení v detství, nevyhojitelné vyrážky ze špíny,
nakažlivé nemoci pohlavní. Není nesnadno sledovati
další vývoj. Z detí nádeníku mohou býti v ne jI e p
š í m prípade opet jenom nádeníci, t. j. neucení del
níci. Protože nikdo jich nemuže dáti do ucení, nikdo
jich nevezme do ucení. Ve 14 létech musí dávno vy
delávat. To je nejlepší prípad; kde je telesné zdraví,
síla a trochu mravního vedomí. Jinak jsou otevreny
jen dve cesty: k zlocinu a žebrote.

To je tedy nejvetší dodavatel žebráku - a podí
váte-li se do statistik policejních na pr. v Praze, uvi
díte, že tech 70% profesionáltl mezi žebráky pochází
z týchž hnízd na periferii. Malické, mizivé procento
tvorí žebráci »románového typu«, zklam ani životem,
propadlí alkoholu, »papíroví Mojšlové« atd. Ješte
nejvíce mezi temito neštastnými - zejména na venku
- je žebráku bláznivých, »lidí podivných a úchyl
ných«, typu Krafft-Ebbingových, kretenu, obecních
blbcu a podobných. I v Praze je nekolik Viktorek
s romány dojemnými - jedna nedávno byla prejeta
autem. Ale pres to - jsou to jen mizivé výjimky proti
oné široké vrstve profesionálních, kterí se již zrodili
s osudem žebráka. Patrí-li ony výjimecné, románové
typy do blázinctl, sanatorií, chudobincLl atd., 1 é c e n í
že br oty musí zacíti nikoli u žebráktl, nýbrž u pro
stredí, z nehož se rodí.

*
Ježto jsme lidmi století, které verí ve vítezství or-

ganisace, veríme rovnež v organisované potírání že
broty.a chceme proto predevším vylouciti vše, co pách
ne mIlosrdenstvím, ale také všechnu péci o chudé,
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která bývá namnoze rejdištem matron ze spolecnosti,
které ztratily sexualitu. Lécením žebroty není ani fla
šinet, ani almuženka. F I a š i n e t je typ neorganiso
vané péce, starého sentimentálního milosrdenství které
si libovalo v jednonohém válecném invalidovi s' metá
lem na prsou a v uši rozrývající muzice kolovrátku.
A I muž e n k a je typem organisované péce o chudé 
nikoli potíráním žebroty. Je potud neúcinná, že pone
chává žebrotu i nadále, starajíc se pouze o spravedlivé
rozdelování almužny. Tím však je naprosto nesprávná,
protože opet buduje na milosrdenství, na úvaze dobré
vuli, slabosti, citu jednotlivce, nereší žebrotu j~ko so
ciální zlo, nýbrž usmen1u je pouze a kontroluje dobro
cinnost. Podle praktikovaného systému podporuje že
bráky, které jsme nazvali románovými - s výjimkou
alkoholiku. Proti žebrákum z povolání je zaujata.
Hledí léciti žebrotu tím, že hledá osobám zamestnání.
To je jiste správná cesta - jenom že se nemužeme
zbaviti jistého tísnivého pocitu, který máme vždy, vi
díme-li policii rešiti sociální problémy. Profesionální
žebráci vyšli rovnež z vrstev pracujících - ale o s u d
t e c h t o v r s t ev, j a k j s m e u k á z a I i, n e
s t ojí z a p r á ci. Je jedno - pracovat, krást ci
žebrat. Zde, na okraji spolecnosti není morálních
predsudku, protože zde není smyslu pro zákon a so
ciální rád. Lidská spolecnost, stojící zcela jinde, ne
starající se o tuto smecku, nemuže požadovati od ní
respektování svých rádu. Je zajímavo a úcelno kon
statovati, že mimo zákon stojí práve tak spodina jako
vrchol spolecnosti. Po válce publikované zápisky ze
života císarských a královských dVOrll jsou dukazem
zcela dostatecným. *

Z a k a z o vat i žebrotu není tak docela špatné, jak
se zdá. Je jisto, že mnoho lidí, kterí by snad mohli
pracovati, dají prednost žebrote. Jenom že vetší
pravdepodobnost ukazuje k zlocinu. Je-li žebrota plo
dem nejvetší bídy, hmotné a - to predevším - mrav
ní, pak ji žádný zákaz nesprovodí se sveta. Jak tedy
:;a ni? Rekl jsem již nahore, že je nutno jíti na ko
reny. N árodohospodárská veda - ale také filosofie a
sociologie - ukazuje na souvislost prepychu s chu
dobou. Ukazuje, že prepych je chudobou podmínen že
výroba prepychových predVIetu je v rukou nejchudŠích
(krajkárství, výroba jabloneckého zboží, hracky) že
verejný prepych je placen z daní nejchudších poplat
níku (dukaz, že zruší-li se zdanení nejchudších, omezí
se výdaje nejméne potrebné). Souhlasíme-li s tímto
výkladem - kter)' však má nekolik podstatných vad
- musíme pricísti žebrotu, jakožto projev nejvetší
chudoby, na vrub špatného, nes p r a v e d I i v é h o
r o z del e n í d u c hod U. V kapitalistické spolec
nosti (kterýžto termin nechce míti nic príbuzného
s ,terminologii socialistickou, nýbrž je pouhým oznace
mm doby ve smyslu Sombartove), tedy v kapitalistické
spolecnosti vidíme, že práve dtlchody nejvetší nejsou
výsledkem individuelní práce. Nikdo nemuže tvrditi,
.že reditel X-banky pracuje dvacetkrát víc než poklad
ník, protože ten má jen 50.000, kdežto onen 1 milion
rocního duchodu. A delejte co chcete, kalkulujte se
vzdeláním, odpovedností, risikem - porád zustane ni·

, kým nezodpovedené pro C. Vidíme-li na jedné strane
nicím neOdtlVodnený, nadmerný duchod a na druhé
stejne neoduvodnený naprostý nedostatek vidíme-li
miliony lidí, nemohoucí težkou prací vydeÍati ani do-



~tornnosL,

vovým a není v ní spatrováno nic ohavného. V dobre
organisovaném predválecném Nemecku žebroty nebylo
- zejména v mestech ne. Pred válkou nebylo dnešní
bytové nouze, nebylo dnešní nezamestnanosti, nebylo
dnešní nesrovnalosti mezi cenami a dllchodem.

*
Jedno bych však rekl ke konci: Dáváte-li almužnu,

- tedy nikdy ne peníze. Cítíte-li nutkání vykonat do
brý skutek a uklidnit za padesát halérLl svoje svedomí,
venujte žebrákovi pet minut casu, vezmete ho k nej
bližšímu uzenári, kupte mu párek a chléb a at se nají.
Vy máte SVLIjdobrý skutek, on má svuj párek a všich
ni máme jistotu, že nebyly peníze vyhozeny n~ ko
ralku, že jsme podle slov písma pouze nasytili hladové,
aniž bychom podporovali nerest. Kdyby této metody
použili všichni »milosrdní« jen na ctrnáct dnLI, pro
rídly by asi velmi silne rady žebrajících. Žebrota by tím
ovšem vylécena nebyla. Tu, jak výše receno, lze léciti
jen systematickým odstranením prícin.

J. E. Šrom (Moskva):

Tri Iványci.
IV.

Rykov.

Representuje-li Bucharin bolševickou vzdelanost ateoretickou dokonalost, Kalinin bolševickou bezpro
strednost a prostotu, je Alexej Iványc Rykov represen
tantem bolševické logicnosti a prakticnosti. Je to sice
dost podivné u cloveka, jehož predbežné vzdelání po
zLIstává v absolvování gymnasia v Saratove a šestime
sícním studiu na universite v Kazani, ale je tomu
vskutku tak. Rykov náleží k tem, kdož prvne dali se do
organisace hospodárské základny státu, jenž má býti
socialistickým, totiž sovetského velkoprumyslu. Jeho
iniciativa vytvorila z niceho t. zv. Nejvyšší sovet lido
vého hospodárství, který dnes jest vybudován v obrov
skou organisaci, ovládající veškeren státní prumysl so
vetsk~r a diktující prumyslovou politfku celému Rusku.
V dobe, kdy Sovetský svaz stojí na prahu prllmyslové
rekonstrukce na úcelnejší základne než tomu bylo do
sud, jest Rykovova zkušenost v této veci dvojnásob
cennou, i když sám prímo nestojí už v cele této revo
lucní instituce.

Rykov náleží ke kategorii revolucionáru z povolání,
jichž tak mnoho je v puvodní staré garqe bolševické.
dnes ztencené prý asi pouze na pet tisíc lidí. Sám není
stár, narodil se v Saratove r. 1881 v rodine bývalého
rolníka z Vjatské gubernie, který záhy zemrel, když již
v nejrannejším detství Rykovovi zemrela i matka. Se
stra-ucitelka dala hocha na gymnasium, ale již tam se
známil se s revolucními kroužky a konspirativní cin
nost se mu tak zalíbila, že z Kazanské university neod
nesl si již nic pro život, než upevnení svého revolucní
ho vedomí. Jako všichni revolucionári, i Rykov byl
stále pronásledován carskou policií, casto jí byl zatý
kán, ale stejne casto jí unikal. Jako mladý soudruh vy
znamenal se tím, že usporádal I. kvetna 1902 první má,.
jovou demonstraci v Saratove, pri cemž pruvod nesl
rudé prapory. Došlo, rozumí se, ke srážce s policií,

K AITILop

tatek jídla, miliony, nemohoucí nalézti ani práci, mu
íme hledati souvislost. Víme-li, že národní hospodár
tví je uzavreným kruhem, že souhrn všech duchodú

se rovná souhrnu výroby, že príjmy musí se rovnati
v}-dajLlm,je nám ješte více než jasné, že nutno léciti
žebrotu jedine spr a v e dli v Ý m r o z del e ním
du c hod u.

*

Tak. A ted jsme se dostali k utopii. Z uvedeného
predpokladu lze podniknouti práve tak vdecný výlet
do komunismu jako do teorií danových, sociální poli
tiky (pojištení v nezamestnanosti, sociální zaopatrení)
nebo do teorie renty. Zustanme však obema nohama
na zemi a rekneme si, co je možné. Predevším je
možné s t a r a t s e o n e m a n žel s k é d e t i a
o d e t i c h u d ý c h mat e k. Zákon nedovoluje
l'melého prerušení tehotenství, ale o mladé, zdravé
deti,které se narodily nevhod svým rodicLlm, se nesta
rá. A prece jsou to nejlepší deti; ríká se jim deti lásky.
Rozhodne to nejsou plody konvencních snatku obchod
ních nebo spolecenských. Statistika ukazuje, že úmrt
nost nemanželských detí je asi o 50 procent vetší než
detí manželských. V~rkladu jiste netreba. Ale co se sta
ne z detí nuzných rodicu, detí nemilovaných, nevycho
vaných, z detí, jež jsou príteží, jiného, než žebráci nebo
zlodeji? Zde by mel stát, opatriv si prostredky z vyš
šího MIchodu bohatých, pecovati o to, aby i z' této nej
mžší vrstvy 1~10 vyváznutí. Ctrnáct let péce - a prí
'tí generace by byla zbavena snad padesáti procent že
bráku - ale snad také zlodejLl, vrahu, lupicu. Nebot
zlocinnost není jen vrozená. Dokonce ne!

Dále je možné starati se o z výš e n í d u c hod u
te ž cep r a c ují c í c h, zvýšení mezd všeobecne. Na
techto místech bylo již obšírne poukazováno k tomu,
ževysoké mzdy znací blahobyt. Na nedávné konferenci
v Ženeve poukázal na to Iouhaux i Anderson, ale ne
prímo i Cassel. Cteme-li však projevy našich prumy
slových kruhu a kruhú jim blízkých, vidíme, že tato
myšlenka u nás dosud nepronikla, že se proti ní jde i
do boje s heslem závislosti na zahranicním trhu, který
prý diktuje výši mzdy. Myšlenka detsky naivní - ško
da, že není možno v této souvislosti ukázati její bez
podstatnost. Zde možno jen zdLlrazniti, že dokud jsou
mzdy tak nízké, že sotva stací k nasycení rodiny - a
b:{ové jsou témer všeobecne mzdy u nás - nemLIže
Hti dobre celeno žebrote, která je v tom prípade Prll
vodním zjevem zbídacení pracujících vrstev. Že tomu
tak opravdu je, o tom svedcí úžasné rozmnožení že-
roty po válce, zejména ve velk~'ch mestech, pod nej

rthnejšími tituly. Prodavaci mýdla, obálek, pohlednic,
nejruznejší hudebníci - nekdy znamenite školení 
ale také všelijací agenti podvodných subskripcí jsou
v posledních letech stálými hosty každého pražského
domu. Pred válkou pamatuji stálé žebráky - úterního
flašinetáre a »pátecníky«, kterí chodili na polévku a
pro svuj krejcar. Dnes prijdou denne dva až tri žebrá
ci. A kolik jich stojí dnes po ulicích?

Z této periodické fluktuace, také saisonní, lze usuzo
'ati, že nejlepším prostredkem proti žebrote vLIbec jest
elkové z výš e ní h o s pod á r s k é ho b Ia h ob y-

t u, z výš e níž i v o t n í úro vne o byv a t e 1
t va. Ale to už je opet problém príliš široký. Práve
ak jako nesporne zvýšení kulturní úrovne odstranuje
'ebrotu. Ve státech orientálních je žebrota zjevem da-
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v níž Rykov byl tak ztlucen, že zt'tstal bez vedomí.
Když ješte téhož roku byl popraven jeho prítel Balma
šov za to, že zavraždil carského ministra Bogolepova,
bylo o Rykovove revolucní kariere rozhodnuto defini
ti vne. Co potom následovalo, podobá se neustálému
shonu , pronásledování, unikání, zatýkání a opet uni
kání. Za celého svého dorevolucního života prosedel
Rykov pres sedm let v samovazbe a ve vyhnanství. Byl
nekolikrát souzen pro revolucní propagandu, nekoli
krát vypovezen z pocátku na evropský sever, k ústí Pe
cory, uo Archangelska, pozdeji dále uo Sibire a na
konec dvakráte v povestn)r Narym, z nehož ponejprv
uprchl pres LedovÝ oceán, podruhé však vysvobodila
jej z neho teprve únorová revoluce. Taková léta se po
cítají v bolševické kvalifikacní listine mnohonásobnc,
jimi si Rykov vysloužil své dnešní postavení v sovet
ském státe.

Rykov dlel nekolikrát v cizine, obycejne jako delegát
strany na nejakém sjezdu neb konferenci. Velmi dobre
byl znám s Leninem již ou roku 1903, a Lenin vážil si
jeho neohroženosti a byl velmi rád, že má tak spolehli
vého a odhodlaného soudruha v Rusku. Proto Rykov
trvale v emigraci nežil, jako dobrý organisátor byl po
sílán do duležit)Th stredisek provinciálních, aby tam
udržoval organisacní sít sociálne-demokratickou. Po
rozkolu strany primknul k Leninovu bolševickému krí
dlu a byl jako 24letý zvolen na lond)'nském sjezde stra
ny r. 1905 do ústredního V)"boru, jehož clenem s ma
lou prestávkou je doposud. Je tedy po smrti Leninove
dnes nejdéle clenem této ideologické organisacní i ad
ministrativní bašty komunistické strany.

To ovšem je jednou z hlavních prícin vzestupu Ry
kovova za revoluce. V samém ríjnovém prevrate 19J7
nehrál vynikající role, byl tehdy v Moskve. Ale již
v léte pred ním vystoupil v moskevském sovete s ná
vrhem na vyslovení nedli very vláde Kerenského, kte
tjžto návrh byl prijat a mcl pri další agitaci bolševikLl
veliký vliv na její úspešnost. Po prevrate byl Rykov
krátkou dobu prvním lidovým komisarem vnitra. Ale
jeho hospodárské schopnosti vedly jej k organisaci so
vetského prúmyslu, kterou založil a prohloubil. Lenin
si jej velice vážil pro jeho houževnatost a pracovitost,
ac byly prípady, že jej káral velmi drsne pro nekteré
jeho osobní slabltstky. Sám urcil za své nemoci, aby
Rykov jej zastupoval v Sovete lidových komisaru i
v Sove te práce a obrany. Nebylo tedy pranic zvlášt
ního, že Rykov byl po smrti Leninove zvolen za jeho
zástupce, jako predseda výkonné moci vládní, jakou je
podle sovetské konstituce Sovet lidov)'ch komisarú.
Odevzdána tak byla výkonná moc do rukou organisac
ne velmi schopn)'ch, synthetickému duchu širokých per
spektiv, cloveku, který dovede soustredovati v sobe nit
ky celého rozsáhlého aparátu administrativního i poli
tického, dobrému interpretu myšlenek, které jsou roz
hodujícími telesy strany a vlády usneseny a k prová
dení príslušným orgántlm vlády odevzdány.

Rykov je rovnež stoupencem smeru, který hledí ze
sovetského Ruska vytvoriti stát hospodársky co nej
více samostatný. Je si vedom, že sovetský systém ho
spodárský i politický stojí v naprostém rozporu se vše
mi systémy státu ostatních a že zesílení hospodárské
závislosti Ruska na cizine, at již uvolnením monopolu
zahranicního obchodu nebo koncesE:mi jiného rázu, zna
menalo by nakonec stálý ústup od revolucního odkazu
Leninova a tudíž v dl'tsledcích postupnou likvidaci bol-
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ševicko-sovetského reZlmu a zámenu jeho reZlmem,
v nemž soukromé vlastnictví je nedotknutelno. Ne\"erí
v blízkost všeobecné revoluce sociální, která 5y roz·
trhla prípadná pouta, jež by Rusko na sebe vzalo pro
vádením politiky intensivnejší hospodárské spolupráce
s cizinou, jak to navrhuje oposice. Je presvedcen, ž

hospodárské prameny Ruska jsou dostatecne mocny
aby houževnaté práci daly jako odmenu úplne sobestac
ný stát, kter)r bude uvnitr rízen regulemi socialistický
mi a pri vnejším styku si svou rozsáhlostí, lidnatostí a
blahobytem nakonec vynutí, aby byl respektován. Pro
to sešel se Rykov velmi dobre se .Stalinem a Buchari
nem, kterí jeho these v této veci doplnují svými politi
ckými zámysly s funkcí Tretí Internacionály, jako stá·
l)'m ohništem revolucního ducha, které v príhodný cas
až Rusko bude státi s vybudovaným hospodárství
pevne na obou nohou, roznese svuj oheií. všude, kan
bude zapotrebí. Semknutí toto, v nemž ctvrtý, t. j. Ka
linin, hraje roli spíše dekorativní a spojovací smere
k sovetské verejnosti dolu, vykrystalisovalo rovne
v dú ledku nejposlednejší periody politick)rch dejin s
vetsk)rch, t. j. boje s oposicí. Solidnost Rykovova d
dává tomuto spojenectví velké pevnosti ideologické, n
bot Rykov je neobycejne zrucn)rm obhájcem všeho, c
podle jeho presvedcení je úcelno a v dané chvíli správ
no. Na rozdíl od Bucharina je Rykov lidštejší, okrou
hlejší ve svých útocích a robustnejší ve svém rozh
dování. Není však doktrinárem, pomerne nejméne z
všech predákll sovetsk)"ch sahá na sebrané spisy I
ninovy a nachází v jejich stránkách citátové potvrze
pravosti sV)Th názoru. Je v tom ohledu samostatnej
než všichni ostatní. Také jistá shovívavá zdrželi\"
je jeho dobrou vlastností, takže posice jeho ve stran
i státe je snad stejne silná jako posice Kalininov
v ústredním V)'konném VS"boru. Ba lze ríci bez preh'
není, že kdyby pocala se lámati velmoc Stalin-Buch
rin, zustane Rykov stejne tak v cele sovetské moci v
konné, jako I alinin vcele CIK-u.

*

Abychom zrekapitulovaJi: Stalin a uvedené t
osobnosti znamenají dnes v SSSR rozhodující hl
Avšak i oni musejí pri tom míti podporu stupínk~ d
Ších. Že tyto stupínky dnes všude mají, v tom prá
spocívá jejich schopnost, dovednost, síla. Vymezi
role trí spolupracovníkú Stalinových je možno pribli
ne takto: B uch a r i n ~e politický spiritus agens t
skupiny, jak co do politiky vnitrní, tak i vnejší, i
litiky v Komunistické Internacionále. On vypraco\"á
a navrhuje politické smernice, je prední stráží, kt
také hledí se orientovati v tom, cemu se zde ríká })
lada mas«, resp. hledí za e naopak tuto náladu
vytvoriti podle sV)Th zámyslLl. K a 1 i n i n svou
lidností, prístupností a populárností púsobí k to
aby i rešení obtížná byla prijímána verejností jako n
no st, která nakonec prinese zdárné ovoce. R y k
provádí tato rešení prakticky a jako zodpovedn)' pr
sed a výkonné moci prejímá za provádení hlavne m
národní zodpovednost. S ta 1 i n tvorí souhrn t
všeho, rozbírá a váží impulsy Bucharinovy a k
jednou vlivem svým zpusobil, že byly prijaty k
vádení, bdí nad tím, aby provádení dálo se vsku
tak, jak vec byla usnesena.

Ovšem ani tito, jeden plus tri, lidé nerozh
o osudech sovetské veleríše naprosto sami. Je ko
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»Klasická literatura. je ta. která dala to nejlepší a ne

zapomenutelné o cloveku, jeho víre, jeho hledání, omy
lech, radostech a zklamáních. Klasická literatura je lite
ratura predevším o každém cloveku bez pripoutání na pre

chodné pomery; pomery století, místa, národnosti a podob,
ne. Všechny ty pomery jsou jen materiál pro vytvorení vec
ného obrazu cloveka na zcmi.({

každ)' prípad, ale urcitá tendence je zrejma. Tato jeho
t.endence se projevila i v boji s extrémy Meiercholdo-,
vS'ch inscénací, když volal zpet k Ostrovskému a Be
linskému, upevJ1uje takto prvenství realismu. U mar
xisty jsou takové názory úplne logické, méne vysvet
liteln)' však je estetismus nekter)'ch jin)'ch komunistu.
Avšak fakt, že Lunacarskij vystupuje s celou skupinou
rro zavedení klasikll, prekrocuje hranici jeho osob
ních zálib, zvlášte vzpomeneme-li si, že nejsou daleké
doby, kdy se zakazovalo vydávat nová vydání klasiku
v Gosizclatu (státním nakladatelství) a kdy klasikové
byli vylucováni z verejn)'ch knihoven. Tento fak mLlže
b),ti zajímave doplnen anketou, kterou usporádala re
vue»l T:l.literaturnom postu« ( Ta literúrnÍ stráži).
T pro postranního pozorovatele je zrejmo ze vzájem
ného srovnání techto dvou smerLt. že v linii kulturní
politiky je patrn)· nejen obrat, nýbrž prímo prelom.
Toto tvrzení se t)'lá ovšem jen bežné chvíle, nebot
nikdo nemuže rucit za to, že nejmenší obrat politiky
k vetšímu radikalismu nebude míti v dt"tsledku, že se
zmení i pomer k literature a umení. Že naše tvrzení
nejsou hezpodstatná, dokazuje i v)'ber osob, na které
se N apostovci ohrátili se svou anketou. Slovo »po
putcik« ješte nedávno znamenalo v ústech této skupiny
témer paritu a casto i škodlivý živel. Ba i ted nemu
síme chodit daleko; v témže císle jejich revue cteme
v clánku V. ]ermilova. že literatura poputciklt není
s to pochopit základní tendence nové individué'.lity, že
nedovede vyhovet sociální poptávce atd., slovem všech
seclm smrteln)'ch hríche!. Avšak s otázkami se obra
cejí na tytéž poputciky: není sice mezi nimi nenávidený
Pilnjak, vždyt však Trockij pri jedné debate vytkl, že
ríká-li se Pilnjak a myslí se trebas na L. Andrejeva,
znamená to, že nejde o jména, ale o nenávist k urci
t,\'m projevum, které lze snadno najíti trebas u L. Leo
nova, kter)r je témer na prvém míste.

Otázky ankety, se kterou se Napostovci obrátili
k soudoh)'m ruskJ"'m spisovatelLtm, jsou:

1. Co rozumíte pod pojmem »klasická literatura«?
2. Znát.e klasickou literaturu?
3. Mají klasikové v'liv na vaši tvorbu? KterÝ z kia

sikLI má vliv?
4. Umeleckou metodu kterého klasika pokládáte za

nejvíce odpovídající odrazu naší prítomnosti?
V zhledem k tomu, že absolutní vetšina dotázan)'ch

spisovatelu jsou skutecní spisovatelé a ne diletanti, je
jejich pomer ke klasikt"tm více než kladný, a našel se
jedinÝ J. Zezulja, kter)r prohl1šuje, že »po mém soudu
klasikové jsou ti, kdo byli vydáváni v príloze staré
}jNivy« a které ted zakazuje vydávat znovu Gosizdat.
Znám klasiky ne práve špatne, ale prece soudím, že
se jich rozplemenilo príliš mnoho.« Stejným tónem
nepripouštejícím odvolání a s falešnou skromností
prohlašuje, že se nikomu z nich nepodobá, pokládaje
se patrnc za jednoho z tcch geniálních prolet.áru, kterí
'spadli prímo s mesíce. Definice jiných jsou mnohem
skromnejší a literárnejší. Tak píše Leonov:
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chješte více siln)'ch osobností a konecné rozhodnutí
pak výslednicí obrovského prediva myšlenek, impul

•. návrhu, nákl,onností a vlivu, jak ostatne je tomu
ude. kde se vladne.

eeh~lmestranou všechny námitky, které cinili sami
l11unistéproti takov)'m názorLtm, mluvili jsme o nich
sti v clánku »Umení pod krídly politiky« ve 20. císle
rítnmnosti«, a obratme se k samotnému faktu -
tn· sti mluvit o klasicích a snaze privábit k nim
a~.. Pokud jde o Lunacarského - byl pres
eh I svou lehkomyslnost a jakousi úsudkovou ne

PO\ lnost obhájcem kulturní tradice. Pamatuji se,
uz v dobách ríjnového prevratu se vyprávelo, že

. LUllacarskij padal do mdlob a chtel vystoupit ze
an) pri zpráve, že bolševici chtejí bombardovat
emJ. Vec se ovšem neobešla bez krásné pósy pro

'. M elniková- P apottš ková:

Soud nad ldasih:y.
ezi nejrltznejšími smery, které se objevily v sovet
ském Rusku, je také jeden dosti originální, kter)'

y se mohl nejsprávneji nazvati protikulturním. Pod
ala jeho spocívala v tom, že všechno, co bylo pred
íjnov)'m prevratem, musí b),t smyto s povrchu zeme,
ahrúeno necím nov)'m, proletársk)'m. Temt.o radi
'lním a demagogick)'m názorLtm odporovali nejvzde
nejší teoretikové, na príklad Trockij, který ríkal:
slliže se komunista m)'lí v násobilce, ale bíl)r emi
ant ji zná, pak to ješte neznamená, že se násobilka
á vyhodit. Avšak pres mnohé závažné námitky nega
mí teorie nejen žila, ale po urcitou dobu mela i
hromný vliv v otázkách literatury, umení, ba i tech
iek5'ch; hlavním jejím popularisátorem byla skupina
~a postu« (Na stráži), která strehla nejen cistotu
m~nismu, ale v nejvyšší míre i své vlastní zájmy a
:!Žilase vytvorit si z kultury neco na zpllsob sine
try pro sebe i pro své blízké, V oboru techniky mu
li se vzdát nejdríve, nebot ani stroje, ani výroba se
epodrobovaly komunistick)'m názorum, a tak zvaní
tdí specové (specialisté) prvního. zvláštního vydání
vyhovovali elementárním požadavkum, V literature
\' umení jakožto v otázkách velmi druhorad)'ch pro
. kdo delají jen politiku dnešku, nevládla umeleckost,
e vnejšek a ty nejplašší terorisovali apostovci; je
'cli nadvláda, ac sice stále více upadala. trvala až do
ku 1924-1925, kdy i oni musili prijíti do oposice
zacít si hájit své právo na existenci. Avšak až do
ešního dne neuznali své porážky, majíce mezi komu

i~tymnoho prívržencLt, kterí trpí detskou nemocí ko
unistického patriotismu, kterému se v Rusku ríká
omcvanstvo« (nafoukanost). Zde je na príklad úry
k z dopi u, kter)' poslal jeden komsomolec jménem
lé kupiny Lunacar"kému stran jeho clánku. ve kte
'm se dokazovala nutnost císt klasiky a který byl oti
en v »Komsomolské Pravde«:

»Literatura klasiku je stará literatura, literatura starých

tríd. Ty poraženy odešly do historie, Nová trída - vítez
\'}"Í\'orí novou literaturu, která bude o tolik výše nad sta
rou, o kolik výše je nový rád nad rádem staf)'m,«
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P. Romanov, pokracovatel realistické tradice a autor
soudobé epopeje »Rusko« ve stylu Tolstého »Vojny :l
míru« odpovedel:

»Pojmem klasické literatury rozumím tu literaturu, jejíž
význam se neomezuje na jeden rok nebo desetiletí, ale za
chovává se nekonecne rllouhou dobu vzhledem k tomu, že
je v ní trvalý lidský materiál.«

D. J. Lebedinskij, ten trumf všech proletárských spi
sovatelu, který napsal proslulý »Týden« a který se po
zvolna stává proste spisovatelem bez prídomku »pro
let:lrský«, prohlašuje:

»Klasiky ruské literatury rozumím ty spisovatele, v je
j ichž dílech vzá-jemný pomer mezi obsahem a formou dosa
huje takové dokonalosti, že dílo \Se prijímá jako organický
živý celek, ve kterém je forma prostredkem prijetí obsahu
a dosahuje v tom smcru tlakové výše, že se pri ctení vílbec
nccítí.«

Bert! namátkou ješte dva, V. Ivanova - pravého po
putcika, autora »Obrneného vlaku« a jiných povídek
- a S. Malaškina, spisovatele proletárského, který
vydal povídku o komsomolském zivote »Mesíc s pra
va«, jež vzbudila nedávno takový rozruch. První z nich
definuje takto: »Klasická literatura je taková litera
tura, kterou je prospešné a nijak nudné obycejnému
cloveku precíst za puldruha sta let po jejím vytvo
rení.« Druhý tvrdí, že

»klasická literatura je vysoké mistrovství slova, jehož pro
stota je prístupna nejširším vrstvám delnické trídy a sel
ských mass. Touto prostotou nerozumím ovšem pozlátkovou
prostotu, ale takovou, jako jsou Turgenevovy »Lovcovy zá
pisky«, Lermontovuv »Hrdina naší doby«, povídky Puški
novy, Gogolovy a díla Tolstého.«

Ostatní úcastníci ankety opakují temi ci onemi vý
razy tyto základní myšlenky.

Na nejpikantnejší otázku, znají-li spisovatelé klasiky
(predstavte si na príklad tvár anglického spisovatele,
kterému by se dala otázka, zná-li Shakespeara), odpo
vedeli ovšem všichni, že je znají. Jistou úchylku tvorí
A. Svirskij, kter)' se seznámil s klasiky v díle Gogo
love teprve ve svém 27. roce. Bylo po nás neobycejne
zajímavé zjistit alespon nekteré podrobnosti o tomto
spisovateli, který pres pozdní poznání klasiku mluví
o nich prímo s nadšením, ale žádná prírucka o mo
derní ruské literature, kterou máme po ruce, neuvádí
jeho jména. Vetšina spisovatelu mluví o své znalosti
klasikl! krátce, jakoby byla na rozpacích prO takovou
naivnost. Nekterí, na príklad T. Nikiforov, J. Lebe
dinskij, I. Utkin ukazují, že se seznámili s klasiky již
v detství, pred povinným ucením na strední škole. Od
povecT L. Leonova není bez jisté jedovatosti, kterou
tento spisovatel pridává do všech podobných odpo
vedí: »Klasická literatura se studovala, myslím, dosti
dl'J1<1adne.v drívejší škole. V nové škole jsem nebyl,
protože na universitu mne po revoluci neprijali.« Po
dotkneme pro zajímavost, že L. Leonov je syn sedláka,
básník-samouk a byl zarazen k škodlivému buržoasne
inteligentnímu stavu, procež bylo mu také zamítnuto
prijetí na universitu. Zde ovšem nehrála úlohu sku
tecná príslušnost k urcitému stavu nebo puvod, nýbrž
ideologie spisovatelova.

Dve poslední otázky jsou povahy spíše literární ne~
sociální, ale jejich význam pro urcení vzájemného po-
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meru v soudobé ruské literature je neobycejne dule
žitý. První, co bije do ocí, jsou jména klasiku, které
milují a kterí mají vliv. Na prvém míste stojí Gogol
a pro mnohé tesne s ním spojený Dostojevskij. Gogo
lovsko-Dostojevská vlna zvedá se v po~lední dobe ne
jen v Rusku, nýbrž i v evropské - nemecké a italské
- literature. Pokud jde o úplný vliv - pretvorení,
projevoval je Dostojevskij jen na ruské symbolisty,
Goo-ol pak ve skutecnosti nalézá své následovníky te
prv~ tecT. Bežná fráse z ucebnice, že celá ruská lite
ratura vyšla z Gogola, neodpovídá ovšem absolutne
pravde, jako jí vubec neodpovídají populární slova,
nad kterými se lidé již nezamýšlejí.. Gogoluv sloh
se svými umelými konstrukcemi hodil se málo
pro vnejškove cilý a jasný realismus. Tak zva
né sociální a humanitární tendence u Gugola, byt
by se to zdálo sebe podivnejší, omezují se na styl
a manýru; pravá lidskost vzešla z Puškina a ne z Go
"ola; nikoli nadarmo pláce Devuškin u Dostojevského
~ad »Prednostou stanice« a chápe »Plášt« jako satiru.
Goo-olova oslnující geniálnost pusobila na názory
o nOemaž do konce minulého století, kdy oni symbo
listé a mimo jiné D. Merežkovskij se odhodlali poclí
vat se na neho nepredpojatýma ocima. Moderní lite
rární pokolení chápe jej jinak, rekla bych stylisticky,
ale stejne silne. Mohu ujistit, že se to nedeje jen v Ru
sku, ale i na této strane ruských hranic, kde mladí ru
ští spisovatelé, nemajíce vysoko vyvinutého literárního
prostredí, žijí a živí se hlavne Gogolem.

Jméno druhého jmenovaného klasika ml'lže podiviti cloveka, který sleduje, co se deje nyní v sovetské lite
rature - je to 1. Bunin. Jeho jméno uvádejí Lebedin
skij, Malaškin, kterí jej nejen zahrnují mezi klasiky,
nýbrž prímo se i priznávají, že se od neho ucí. S. Ma
laškin na príklad píše: »Za oblíbená díla klasikL! po
kládám Puškinovy »Belkinovy povídky«, Lermontova
»Hrdinu naší doby«, Dostojevského, Tolstého, Gogola
a z nynejších Bunina, který po mém soudu vede linii
puškinské prósy a obnovuje ji soudobými resu1táty
v oboru jazyka. " Mistrovství slova se velmi mnoho
ucím u Bunina.« To a podobné výroky jaksi odporují
tomu, co vyprávela za svého pražského pobytu L. Sej
fulina. V soukromé rozmluve se mnou tvrdila, že za
hranicní, podle jejího vS'razu »bílé« spisovatele v Ru
sku znají, že je nekdy i pretiskují, ovšem bez hono
ráre, ale duševne mezi nimi a sovetskou mládeží. lite
rární je rozdíl takový, jako mezi ní a jinými lttera
turami - anglickou, francouzskou atd. Není nezají
mavá jedna podrobnost z této rozmluvy, a to ta, že
ptdle tvrzení L. Sejfuliny nejsou v Rusku ani pyšni
na to, že jsou za hranicemi velcí a nadaní spisovatelé

.jak ze starého tak z mladšího pokolení. Kdyby bylo
tomu tak ve skutecnosti, pak by to byl nepríznivý kon
trast k inteligentnejším skupinám RUSll, žijících za
hranicemi, kterí sledují všechny kulturní jevy v so
vetském Rusku a cítí se býti s ním tesne spojeni. Uka
zuje se, že mínení Sejfuliny, nebylo-li vubec subjek
tivní, pak v každém prípade bylo odrazem názoru jen

.urcité, doufejme neveliké skupiny. Svedectví takov~'ch
spisovatell'l jako je Lebedinskij a Malaškin, stojících
na levé politicko-kulturní fronte, ukazuje opak.

Pokud jde o poslední otázku stran slohu, nezbyt
ného pro 'odražení prítomné doby, je krome své lite
rární stránky také velmi subjektivní. Odpovedi se roz
delily na dve témer stejné cásti: jedni dokazují nut



~tomn~

nost vytvoriti vlastní sloh, odpovídající událostem a
náladám, druzí ukazují nejrllznejší vzory u klasiku.
Spor ten zdá se dosti marným a proto zde skoncím
své vyprávení.

Gérard de CcttaJogne:

Autor ID lndé Francie.
(ti e n r y deM o n t her I a II t.)

Montherlant je jeden z nejzajíma
vcjších zjevu mladé literární Francie.
Ponevadž nekteré jeho knihy (»Ráj
ve stínu mužu«, »Zápasníci s býky«)
byly preloženy do ceštiny, pokládáme
za vhodno preložit také tuto studii,
která vykládá jeho myšlenky.

K dyž v lednu 1920 promluvil ti. de Montherlant ve školeSainte-Croix v NeuilIy k bývalým žákum, kterí se po vál
ce zas poprvé shromáždil. Zapocal' svou rec takto:

"Predstavený ústavu mne požádal, abych promluvil ve jmé
nu oné generace, která studovala filosofii v roce 1913. Uve
domil si, že mne žádá, abych promluvil ve jménu mrtvých? -

Nepreháním. Z desíti jinochu této trídy sedm zemrelo. Ze trí
zbylých zustali naživu dva jen proto, že neprodelali válku. 
Z tech, kterí odešli, jsem se vrátil já jediný. Nebyl jsem zvolen
z pocty, abych promluvil ve jménu býValých soudruhu, nýbrŽ
proto, že jsem jediný, jenž zbýVá.«

Mladík, který zakusil v osmnácti letech tak bolestný otres,
nemuže se už domnívat, že je volný; musí sloužit nejaké my
šlence a splnit nejaký úkol. Rodiguet mel pravdu: Období 1914
až 1918 pro nás znamenalo »ctyri leta velikých prázdnin«.
V tomto tvrzení si popustila uprímnost uzdu. I my jsme byli
jaksi obetováni, lec zatím co bojující nebyli ušetreni telesných
muk, byla našemu duchu a srdci zasazována rána, zprvu ne
znatelná, jejíž hloubku a nebezpecnost jsme si tehdy neuvedo
movali'.

*

ti. de Montherant se vystríhal ve svém »Snu« vyrábení lou
tek nacpaných ideologií a symbolismem. Príliš casto nám byli

ukazováni vojáci, vystupující na tribunu, aby prednesli filo
sofické tirády, prizdobené nekolika slovy žargonu. Zde se obje
vuje bída bez lícídla a utrpení bez romantické retuše. Podoba
je zachována až do krajní hruzy. Tat,o nová prosa Montherlan
tova vyzarovala nadšení, ušlechtilou horoucnost a nejuroze
nejší milosrdnost, zvýšenou ješte soucitem, odstínenÝm ironií,
jasnovidnou i shovívavou nehou. Neodvislý? Zajisté a takový,
jenž pohlíží na veci vždy prímo. ~onstatuje hruznou lidskou
pravdu s takovou prostotou, s jakou chrání své úsudky pred
generalisováním. V tomto divokém jinošství ihned rozPoz>ná
\'áme velikost a novost. Dostalo se nám už dvaceti knih vzpou

ry, žádná však se neskvela takovou bourlivostí.
Opravdový duvod tvrdosti Albanovy (z knihy Montherlan

toVY) k žene, kterou miluje, tkví ve svežích ješte vidinách,
které se staví mezi jeho srdce a slzy milenciny a znemožnují
zjihnutí. Ale presto jsme si tohot,o mladého muže zamilovali.
Nebof tento tak brutálne vypodobnený kondotier se vyznacuje
"dkou lidskou nehou.

»~li dole plakala žena. Jaké místo zaujímaly slzy
v hierarchii slz?«

~aše družky se jen velmi težce odhodlávají být anonymním
l' trojem. Mladé dívky príliš snily o necem jiném, než aby se

SI Jkojily volným prechodným spojením. Tato svoboda v sexu
elních vecech plná nepredvídanosti, se stává tak rychle jedno- '
tvárnou a dokonce nudnou. SmešnÝ marný akt! Mužeme se

zríci starých zvyku, s,kýtá-li nám život pouze malicherná vzru-

šení? Jsme hráci s nicotnými vklady, hráci, kterí se nejsou
s to rozvášnit pro hru.

Generace Montherlantova už neverí v lásku. A upnmne:

nemyslí už na ni. Alespon tak dává na srozumenou. Její lho
stejnost se podobá cynismu. Vyschlost srdce jest v prímém
souhlasu s volností mravu. Uspokojené telo ponechává volné

pole výstrednostem inteligence. Ne už cit; ideje, filosofie.
Zneužívání analysy a rozbírání vyvolává oblibu pro »bar

bara«. Vracíme se k primitivnostem. Olupujeme se až k in

stinktu. Každý podniká verejne zpytová'ní svedomí, vkládaje
v ne britkost a hloubku. Napadáme své »já«. Zbavujeme je

prízdob, modních prívesku a predsudku kultury. Pokoušíme se
o návrat k onomu po stoletích civHisace nemožnému panenství.

"

Loyálnost vyžaduje, abychom se nedotýkali ženy, kterou
klameme. Tato zde by radeji zamhourila oci, léc Monther1ant

opovrhuje pietní lží. Láska omezená na svou hmotnou formu
má malý význam, byf i zaujímala velký prostor. tiraje se po
ctive. Kdo je vinen? Dokonalý porad myšlenek Analysa, která

kazí city a zbavuje je spontánnosti. Rozbor usmrcuje cit už
v pocátcích. Námet neskýtá už zájmu. A opouštíme pokus.
Dnešní mladí lidé jsou silní. Srdce z nich nedelá obeti. Nemá
nad nimi moci. Mají možnost cinu. Je-li se treba odpoutat, uciní

tak neúprosne. Za jedno století se svaly vyvinuly. Dýcháme
volne a bezstarostne.

*

Aby se úplne proslavil, zadává se Alban de Briconle (v ro
mánu Montherlantovu) prítelkyni, již dlouho hledal. Ide
ální dvojice, kde je místo jen pro duši. Ovšem, když! ji poprvé

spatril, zatoužil po ní, lec pozdeji se vyvinul nový vzácný
cit. Telesná rozkoš je vypuzena a jejich schuzky ovládá »zá
zracné ·kamarádství«. Ona se z lásky propujcuje tomuto po

kusu o platonické spojení, lec pres nejlepší vuli se nemuže
sprátelit s temito sportovními zpusoby. A pak odchází Alban
do pole volaje: »Doufám, že se pobavím! To je jedno, býci
by mne byli víc bavili.« Jeto dobyvatel, hrubián, násilník,
s chybami i prednostmi samce, který nenávidí zbytecný stud;
jeho ruce jsou stvoreny, aby držely bi:c; v patnácti letech spo
lickova! kneze. Rovnováha, proporce! Žiie intensivne u vedo
mí svél mužskosti a sily. Jeho charakter je sloucenina spartán
ské hrdinnosti, reckého rozkošnictví, stoicismu a rímské kru
tosti. »Doba zbraní není dobou zákonu«.

Po mobilisaci byl Montherlant nucen zríci se všech nadlid

ských cílu. Hodiny, ·které zaznely v den prímerí, hlásaly konec
»velikého života«. Když sest'oupily na civilní zemi, mohly tytó

bytosti snést jednotnotvárnost dní pouze, vyvolávaly-li si
obraz svých minu","ch hrdinství. Bylo tedy nutno pokracovat
v cviceních o vyso·kém napetí. Na cistém trávníku sportovních
hrišf nalezl spisovatel radostné a zdravé vzrušení. Alban de
Briconle zanechal ponekud deklamacních z.pusobu, které ho

mnohdy v našich ocích znevažovaly.
Clovek poukázaný na sama sebe musí pocítat jen se svou

osobní cenou; intelektuální schopnosti a sociálni predsudky jsou
odkládány, význam mají pouze fysické prednosti. »Opojení
zmerit matematicky, že jeden clovek má vetší cenu, než dru

hý«. FootbalovÝ hrác, bežící po hrišti. jest skvelým úvodem
k hrdinství. Odvaha, chladnokrevnost, obratnost vévodí této

hre, kde každý se snaží predstihnout druhého.
Footbalové mužstvo je symbolem pluku v ohni. Domnívali

jsme se, 'že v této sportovní myšlence jsme nalezli princip
zábavy a .oddechu. Ale bylo nutno zm~nit názor.

•
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Alc život není jcdcn, pri zkoušení se objevuje hluboká sou
vislost, clovek si uvedomuje svou sílu v téže dobe jako své
eity; zbytecné je tedy vztycovat prehrady proti mocnostem
citu.

Zatím co se footbalisti rozvášnují zápasem, zmírnují zvony

sousedních kostelel brutalitu hry; síla, krása, katolicismus, to!
dobrovolná pravidla, které si ukládají tito bývalí vojáci. Síla
bez doteku estetiky pozbývá karakteru, náboženství bez poe
sie jest zbytecná maska.

Abychom se o tom presvedcili, otevrme první knihu Mon
therlantovu, jež se hemží vzpomínkami ze studií.

»Nikdy nebylo vidcno na tak málo pripravené pude tolik
vzmachu zapomenout na sebe jeden pro druhého, ani hlubších
a nesobectejších modliteb o zachování vecných jistot živou
cím, takové hojnosti obeti a takového opojení štedrostí.«

A když pak toto období skoncilo v lomozu šavlí, pušek a

bubnu, zbylo temto hochum spolecenství myšlenek a minulost,
jež nemohly zemrít.

~estnáct let! Nejsme nic pro sebe, jsme pouhou koristí života.

Montherlant tvrdí, že vetšina detí jest inspirována, že jsou
»prostredky boha, aby se v nich projevil«, že, jsouce prirozene
zbožné žijí uprostred nej(užších metafysických problému. Vel
ký -omyl soucasného vychovávání jest, že se s nimi jedná pod
jejich vek, a že jest jim skrývána tvár pravdy.

Mládí Montherlantovo ho naucilo vlivem prvních ucitelu ná
boženskÝm úvahám a prosté poesii.

Hrdinové, které lící, zmizeli, lec forma, kterou vytesal, zu
stává; vždy! to, co z nekteré doby v umení zbývá, jest za
casté to, co život nejrychleji ve svém letmém proudu odnáší.

PSYCHOLOGIE
Robert Satl-dek:

Ceští spisovatelé v zrcadle
grafolog'ie.

(III. Jirí Wolker.)

pri zkoumání kteréhokoli rukopisu je treba vždy si
predem uvedomiti, je-li psán zcela automaticky, t.

j. toliko se zretelem k obsahu, nebo dbal-li pisatel též
formy psacího v),konu. Jen v prvém prípade mužeme
ciniti charakterologické závery bezprostredne; je-li
však psáno s vedom)'m zretelem na vzhled písma, pak
musíme peclive rozlišovat mezi tahy, o kter~'ch mLI
žeme predpokládati, že byly psány nenucene, a mezi ta
kovými, na nichž je stylisující úsilí pisatelovo zjevno.

Rukopis WolkerLlv je z tohoto hlediska zajímavý
tím, že zacátek dopisu mi predloženého je psán velmi
peclive, kdežto již v druhé polovine prvé stránky je
psán rychle a prirozene. To je prípad velmi castý;
vetšina lidí píše tak, že teprve v prLlbehu psaní se do
stane do tempa a píše sv)'m prirozeným zpúsobem,
kdežto na zacátku se uplatnují prekážky všeho druhu.
V prípade rrašem jest arci kontrast mezi zacátkem a
koncem dosti znacný, takže nebude bez v)'znamu pro
psychologické hodnocení. Ježto však velká cást dopisu
je zcela nenucená, máme dostatek spolehlivého mate
riálu pro své zkoumání a budeme se obírati hlavne
tímto.
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Velmi charakteristickým znakem W olkerova ruko
pisu je p a s t o s i t a, t. j. tak zvané vlasové tahy mají
znacnou šírku, takže se tím málo liší od tahLt stínova
n)'Ch a tím se stává, že cetné smycky, zejména tam,
kde tahy je tvorící nejsou príliš daleko od sebe, jsou
vyplneny. Do jisté míry múže b),ti prícinou pastosnosti
starší a opotrebované péro. Také v našem prípade je
jisto, že písmo bylo psáno pérem mekcím a znacne
opotrebovan)'m. Pres to je stupen pastosnosti takov)',
že pouh)'m odúvodnením z prícin mechanických nevy
stacíme. Není-li prícina pastosity mechanická, nýbrž
psychologická, pak lze ocekávati, že v pastosním ruko
pise najdeme ješte jiné znaky svedcící o nedostatku se
bekázne. Z celého komplexu puvodních znaku vysky
tuje se v našem rukopise techto pet: v y n ech á v á n í
d i a k r i t i c k S'c h z n a m é n e k, na mnohých mí
stech ne pro p r a c o van o s t p í s m e n, jež p o
n e k u d ruš í cit e 1n o s t (vynechávání smycek
u »e«, místo »m« psáno »n«, na pr. v rádce poslední a
predposlední, »b« bez ukoncujících hácku a pod.), m a
1é d é 1k o v éro zdí 1y, k o 1í s á n í ú h 1u s k 1o
n u pri s o u c a s n é 1e žat o s t i a cástecne g i r
1a n d o v i t S, z p Ú s o b s poj o v á n í.

Ac.je techto pruvodních znakú dostatecný pocet, pre
ce se naskS,tá námitka, jsou-li skutecne dusledkem ne
dbalého držení péra, ci spíše následkem príliš rychlého
tempa, pri nemž, jak každS' z vlastní zkušenosti ví, ca
sto vynecháváme tecky a zjednodušujeme zejména
malá písmena v koncovkách, jež se rozumejí sama se
bou, píšíce zhusta jen vlnité cáry místo nich. Musíme
tudíž vyšetriti stupen rychlosti.

Jení pochyby o tom, že písmo toto je psáno velmi
rychle, ale stupen rychlosti není prece jen takov)', aby
odúvodnoval zbežnost a zanedbávání urcitých cástí pí
sma; nebot nekteré znaky rychlosti jednak chybí (stou
pající rádky), jednak nejsou uvedené symptomy tak
vSTazné jako je to pravidlem u písma zbežného. Z toho
vypl)'vá, že písmo je sice psáno rychle, což s ved c í
o cilo s t i a ž i v é m tem per a m e n t u pisate
love, že však ani zdaleka nedosahuje toho stupne, že
bychom mohli souditi na nedúkladnost, nespolehlivost
a zapomnetlivost z prílivné zbežnosti,

Tím máme prokázáno, že zmínené znaky neukázne
nosti souvisí s pastósností písma a dospíváme tudíž
k pro z a tím ním u z á ver u, že pisatel je z a
ložen silne smyslne a že své touze po
po žit k u c a s t o n e d o v e d e o dol a t i, o c h o t
n e s e ~jí pod d á v á, j s a 1h o s t e j n Ý v u c i
predsuclkúm jiných lidí; pri tom je
však družnS', schopen mekkých citu
(i tu smyslne podložených), uprímn)T
a s díl n ý.

Ale proti tomuto záveru v zápetí vyvstávají rozma
nité pochyby. Rada znakll prece naopak svedcí o tom, že
pisatel se s n a ž í o n e z á v i s los t vul e na
s v Ý c h pud o v ý c h s k Ion ech a t o s e z n a c
n o u r o z hod n o stí a o dol n o stí. Vidíme
dále, že tato jeho snaha po discipline je diktována
s n a h o u pre k on á vat i p r c h a vos t z á ž i t
k LI a d o j m LI tím, ž e z n ic hra z í t r v a
1e j š í hod not y li mel e c k é. A posléze shledá
váme, že máme; co ciniti s clovekem, jenž mys 1í
vec n e, j a s n e a jen ž m á d o s t i dob r o u
s c h o p n o s t p o z o r o v a c í (j a k k o 1i p o m í-



e n o u s mla d i s t vou nad š e n o stí a i d e a
ismem) a dovede své myšlenky i city
t ruc n e a v ~r S tiž n e vyj á dri t i. Nalézáme

li neho tudíž radu duševních vlastností, které jsou
v naprostém rozporu s naším pllvodním nálezem.

Narazili jsme zde tedy na základní rozpor v povaze
pisatelove a bude naším dalším úkolem vyšetriti jeho
podstatu a význam.

Musíme se tudíž pokusiti ješte o jiný v~'klad tohoto
znaku, kter~r by byl všestrannejší než dosavadní. Pa-

slabostí. nýbrž silou, jsouc zdrojem elementární ener
gie a charakterové urcitosti, která nebývá príliš citlivá
ani vybíravá a nemá daleko k neomalenosti, hrubosti
a bezohlednosti. A ježto charakter aktivního projevu
úzce souvisí i se Zpllsobem vnímavosti, mllžeme svoji
dedukci rozšíriti ješte v tom smyslu, že lidé píšící pa
stósne, budou si libovati v dojmech drsných, silne ko
]-enen~'Ch, plni pudové rado~ti ze života, v prudkých
barevn~'Ch kontrastech a živelnosti.

Dospíváme tedy k poznání, že pastósnost tohoto ru-

~ ...~~. ~ !a.Ia,.J~ 'u't!~,
//'~ 1~'U4A ~ "t. r/J<Ý1 í'~ ~c.
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stósní písmo vzniká tím, že držíme násadku silne sklo
nenu k ploše papíru. pri cemž ukazovácek je co nej
dále vzdálen od pera. Tímto držením nabývá píšící
pero široké základny pro své pohyby (vzdálenost špic
ky pera od podpírajících prstll je co nejvetšÍ) pri sou
ca ne ostrém úhlu sklonu k psací ploše; težište pri
tomto Zpllsobu držení je tudíž velmi nízko a celé drže
ní je velmi s tab i 1ní. Z toho vypl)'vá možnost psáti
pevll)'mi tahy, lapidárne a dllrazne, na druhé strane lze
však v této poloze pero méne snadno ovládati a proto
tvary bÝvají méne jemné, ba mnohdy i težkopádné. Pís
mo pastósnÍ by tudíž z této príciny hylo známkou ne
ukáznené smyslnosti. Uvážíme-li však, že je sice prav
(\a,že základna pri tomto držení pera je stabilnejší, že
"šak na druhé strane psaní je pohyb, takže se nejedná
o udržení rovnováhy statické, n)'brž o ustavicné posu
nování »telesa«, jehož težište leŽÍ nízko, které je tudíž
»ten«, je zrejmo, že k tomu je zapotrebí vetší síly.
Kedostává-li se této síly, pak se s tímto težk)'m telesem
dostaneme jen pomalu ku predu a to ne stabilne, pev
ne, jiste, nýbrž vrávorave, ponevadž naše síla není
úmerna bremenu a budto' s ním marne zápolí, neb se

kopisu je známkou s i ln é h o sen s u a I i s t i c k é
h o z a 10 žen Í; pisatel mil u jež i v o t v cel é
j e h o t v r d o s t i a n a h o t e, rád s e o p á j Í
s i I n ~,m i do j m y, prí k r )' m i k o n t r a sty ;t
ž i vel n o stí r o z p o u t a n )' c h pud ll. Ac je,
jak jsme seznali, schopen mekk)'ch hnutí citu. n e I z e
t v rdi ti, že h y byl prí I i š ú t I o cit n )'.
Veda, že žíti silne pudove znamená též nenávideti a
krivditi, je ochoten i k tomu a d o v e d e být i r o z
hod n ý, ba t v r dýk jin)'m i k sobe, pocituje pri
tom radost z krutosti.

Pisatel je povaha silne smyslne založená, jež ráda
povoluje uzdu své intensivnÍ potrebe smyslového požit
ku. Ne však bez v)'hrady, nehot je naclán tvoriv)'m pu
dem, jenž v touze zabrániti pomíjejícnosti okamžiku a
rozkoše zasahuje vedome clo bezprostrednosti sv)'Ch
pudov)'ch sklonll a tužeb a brání jim v prílišné nespou
tanosti. Ale na druhé strane není úplne pánem svého
podvedomí, jež lehce a hez skrupulí radostne užívá
dne. Obe ty t o ten ci e n c e j s o u st e j n e s i I
n é, t a k ž e p i s a tel u s t a v i c nem e z i o b e
m a k o 1 Í s á.

cinnosti co nejvíce vyhýbá.*) Tím je vysv.etleno, proc
pastósní písmo b)'vá casto pomalé, neukáznené a za
edbané. Oba výklady si tudíž; jak je videt, neodpo
ují, ba naopak, je zcela presne možno urciti, kdy který

z obou prichází v úvahu. Vyskytují-Ii se v písme pa
tósním soucasne znaky nedostatecné síly, malé odol
ostl, pohodlnosti, pak je na míste v)'klad první. Ne
-Ii však písmo pastósní známky energie, pevnosti a

íly, pak je oprávnen výklad druh)'. Tu potom mužeme
suzovati na neobycejnou vitálnost, jejíž pudovost není

*) Tento druhý výklad prícin písma pastÓ;sního byl objeven
ký grafologem J. Melounem, vážným to pracovníkem
oboru psychologie písma,

Má velmi sllný pud k zretelnosti,
jasnosti, vecnosti a výraznosti. (Zjecl
nodušenost, jasné clenení plochy a podtrhávání slov, na
než klade váhu); ale pre h á ní c a s t o t 11 to
s n a h li P o str UCil é p r e g n a n t n o s t i tím,
že vynechává mnohé spojující cleny
myšlenkové a uvádí se tím nekdy
v n e bez pec í 11 e j a s n o sti. J e h o for m u
I a cen a h )' vát í m s i c e c a s t o n e o b y c e j
n é I a p i d á r n o s t i, u r cit o s t i a s pád n o
s t i, jej í m ž r u b e m v š a k j e 11 e zrí d k a i
nejemnost a šablonisující strohost
d i k c e, která se projevuje nápadne tam, kde chce vy
jádriti neco, k cemu mu schází jasná, plastická pred-
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Ihtornnost---

stava. Tím ne n 1 r e C e n o, ž e b y m u n a p r o
s t o c h Ybel a p 1 a s t i c k á pre d s t a V,i vos t.
Ale obr a z i vos t je hoj e pre c e jen n e
ú m e r n á j e h o pot r e b e vyj á dri t i vše,
co; mys 1 í a c í t í a n e n í v ž d y p o h o t o v á,
když je jí zapotrebí. Tím se stává, že pisatel, puzen
touhou vypovedeti své dojmy a touhy, vypomáhá si
tam, kde ho jeho fantasie opouští, ponekud šablonovi
tou úsecností a spádností, sesiluje tím dojem výraznosti
a urcitosti.

ŽIVOT A INSTITUCE
Dr. Frant. Kocí:

O prícinách stoupající zlocinnosti.
I.

Mám psáti o prícinách stoupající zlocinnosti a pri-
cházím hned s thematem samým do rozporu.

Stoupá skutecne zlocinnost? Zdá se mi ten úsudek
príliš predcasný. Stoupla-li agenda trestních soudú
v první polovici roku 1927 proti agende roku 1926 a
vyskytlo-li se v nedávné dobe nekolik kriklavých zlo
cinú, neznací to ješte, že je možno mluviti o obecném
stoupnutí zlocinnosti. K takovému úsudku nestací ani
trestní materiál jednoho roku. K ponekud bezpecnému
zjištení krivky zlocinnosti bylo by zapotrebí prozkou
mat prúmer aspon trí l~t, a ješte ani pouhými císly
nesmel by se kriminolog dáti svésti. Musil by též
zkoumati povahu trestních cinú, které se rozmnožily,
a jakých spolecenských tríd ci vrstev se rozmnožení
trestních cinú týce. Je zlocinnost v úzké souvislosti
s pomery hospodárskými, a hospodárská krise ml1že
vyvolati stoupnutí zlocinnosti, které bude rázu pre
chodného, a múže tak zmizeti, jak prišlo. I zjevy tež
kých zlocinú mohou býti ojedinelé, byt se jich ukázala
naráz celá skupina. A tak se vlastne mení mé thema
v rešení otázky, jaké jsou obecné príciny zlocinnosti
a které z nich mohou v prítomné dobe sesíliti tak, že by
mely na zlocinnost podstatný vliv ve smeru stoupavém.

Ocekával jsem, že se stupen zlocinnosti od konce
svetové války po radu let udrží a že zlocinnost i stoup
ne. Byl by to jen prirozený následek otupení mrav
ního cítení cloveka, který si zvykl yražditi, který se
naucil rozkazovati, co se rpu má vydati, ~ který si od
vykl rozeznávati mezi vlastním a cizím. Byl by to I'ri
rozený následek cetných rozvratLl rodinných, které za
vinila válka, a které mely za následek uvolnení kázne
rodinné, namnoze i úplné zpustnutí detí. Byl by to
i následek nedostatkl'l, kterými trpela za války výchova
školská, nejenom pokud jde o zmeny v ucitelstvu a
v ucebnách, nýbrž 1 co se tkne absence žactva, zamest
naného opatrováním potravin a jinými funkcemi, i co
se tkne jeho duševní indisposice k ucení se a výchove,
zavinené nedostatkem' a podráždeností, které zasáhly
veliké procento všech rodin. Konecne bych to mel i za
následek nuzných pomerú vyživovacích ve válecnJ'Tch
létech, které otrásly mnohou konstitucí telesnou a daly
vzniknouti chorobám oslabujícím organismus a ciní
cím individuum méne schopným k boji eksistencnímu.
Ocekávám též, že zvýšenou zlocinností ohlásí se ge
nerace, zplozená a zrozená za mimorádných pomerú
válecných, na niž je ovšem ješte cas.
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V celku se toto mé ocekávání potvrdilo jen do
r. 1922. Statistika a povšechná znalost pomerú od té
doby presvedcovaly mne o tom, že zlocinnost klesá.
Pricítal jsem to na vrub sociálních reforem, u nás
dosti rychle pronikajících, na vrlJ.b sociální péce, vy
víjející se do hloubky i šíre, a na vrub konsolidace
pomerú hospodárských.

Jestliže se letošní stoupnutí agendy trestních soudu
ukáže skutecne jako zvýšení zlocinnosti, hledal bych
jeho prícinu v uvedených pomerech válecných, pokud
se týkají detí. Deti z let válecných dospívají, zacínají
si samy razit cestu do života. A nyní chci tedy po
jednati o prícinách zlocinnosti s hlediska povšechného
tak, aby bylo patrno, kde který cinitel múže získati
ci pozbýti na intensite.

K snažšímu porozumení budiž predevším uvedeno,
že ze všech trestních cinú je asi 8010 deliktú majetko
vých, to znamená, že ze všech provinilcú uvedené
množství chce si opatriti nezákonným zpúsobem ne
jaké hmotné prostredky, dosíci zvýšení životní míry,
at již je s tím spojeno násilí ohrožující cloveka cili nic
(krádež, podvod, loupež, žhárství na vlastní veci pro
pojistné, loupežná vražda). A v tomto poctu majetko
vých provinilcú dají se rozeznati oni, kterí byli v ca
se, kdy se dopustili trestního cinu, bez zamestnání a
tedy bez výdelku, oni, jichž prLlmerná životní míra
nebyla výdelkem kryta, ti, kterí se 'svou životní mírou
nespokojili, nebyli však s to, více si vydelati, a konec
ne lenoši, kterí se o práci vúbec nestarali a pomý
šleli jen na to, aby si opatrili snadným zpusobem
hmotné prostredky. V pasivní stránce mravního vedo
mí provinilcú je patrna celá stupnice síly, pocínající
mravní slabostí, ledabylostí, osobní neukáznenosti, a
koncící naprostou mravní netecností ci tupostí, ne
reagující na jakékoli mravní podnety.

Prícina toho, že provinilé individuum nedospelo
k tomu, aby si vytvorilo mravní zásady prLlmerného
obcana, tkví velmi casto v pomerech rodinných, ale
i v pomerech životních, které mu nedávaly dosti pod
netú k sebevýchove. N ejcasteji klesají mladí lidé (po
merná nejvyšší zlocinnost pripadá na vek od 17 do
27 let), kterým scházelo dostatecné vedení v rodine,
bud že rodice sami byli nemravní nebo brutální, ci
propadli alkoholismu, nebo že došlo v rodine k roz
vratu a rodina prestala býti podkladem normálního
vývoje detí, bud že tu rodicú nebylo (deti odkázané
na verejnou péci, deti nemanželské).

Mravne slabými bývají provinilci i od narození, jako
js~u lidé dedicne zatížení a degenerovaní (v úpadku
telesných i duševních sil); ale týž stav muže se i zí
skati, na pr. dlouho trvajícím alkoholismem. V po
dobném stavu bývají epileptikové (mívají slabší chá
pavost mravní) a lidé celkových slabších vloh (trestní
zákon má pro ne výraz »mdlého rozumu«).

Z tohoto prehledu podávají se príciny zlocinnosti,
které konkurují s mravní slabostí individua anebo tuto
slabost zavinují, zároveú pak lze z neho vyvoditi
ozdravné prostredky proti šírení se zlocinnosti smeru
jící.

První z onech prícin, které jsou rázu sociálního,
je nezamestnanost, dlouhodobá i jen docasná, jako je
tomu u delníkú sezóních, kterí nemají v nicem jiném
eksistencní opory mimo své ruce. I když tito lidé
v urcitém case vydelají více penez, než je nutno spo
trebovat, schází tu zacasté dostatecná míra sebekázne,



aby nebylo vydáváno nad tuto výši, nýbrž aby bylo
rovnomerne rozdeleno na dobu celého roku. A že tu
sebekázne není, lze vysvetliti tím, že jde obycejne o lidi
mladé, povahove neustálené, jimž schází vedení nebo
opora v rodicích nebo jiných osobách, které by o ne
mely vážný zájem. Tak casto se dovídám, když se táži
clvaadvacetiletého jinocha, který prišel do trestnice,
po rodicích, že není už dávno po nich památky, až se
nekdy divím, jak ten chlapec mohl mezi cizími lidmi
vyrllsti; anebo slyším, že se otec o ne stará, ci že
jsou nekomu z rodiny na obtíž. Jinoch je proste opu
šten, ba nejednou shání nepoctivým zpusobem sousto
i pro své rodice. Verejnost velmi casto z neinformo
vanosti ríká: krade a pracovat nechce, nejsouc si ve
doma toho, že se delníku mnohdy shání práce težko,
ba i velmi težko.

Nezamestnanost dává vznik omrzelosti, omrzelost
zacasté i alkoholismu; obé pak koncí v sociálním zbí
dacení, od nehož je k zlocinnosti již jen nepatrný krok.

Docasné krise prumyslu mohou míti a mívají ode
zvu v zlocinnosti, ponevadž se propouští delnictvo, a
to - jak pekne ríká Hubbard - ono, které nedovede
donésti poselství Garciovi, to jest delnictvo méne do
konalé a méne zdatné, u-nehož bývají i slabší schopno
sti intelektuální a slabší odolnost mravnL

Jak se podává samo sebou, lze propadání nezamest
naného delnictva zlocinnosti celiti nejlépe dokonalou
organisací práce, aby nezamestnanosti co možná Vll
bec nebylo, po prípade dobrou organisací pojištení
proti následkum nezamestnanosti, aby se predešlo ho
spodárskému úpadku individua.

Je-li tato vec nesnadna, je tím težším problémem
otázka nezbytnéhd eksistencního minima. Kdo a za
jak)'ch okolností se stará o to v case, kdy platí pro
spolecensko-právní rád heslo »laisser faire, laisser
passer«, aby zamestnanectvo melo eksistencní mini
mum? Pravda, byl tu ucinen slibný pocátek kolektiv
ními smlouvami, které znamenají nesporne jistou kon
trolu a ochranu eksistencního minima, ale kolektivní
smlouva již sama vytýká, že závod není povinen za
chovávati sjednané podmínky osobám neorganisova
ným, a i z jiných prícin je mnoho delnictva kolektivní
smlouvou nechráneného. A konecne závisí výše eksi
tencního minima i na pocetnosti rodiny a na tom, je-li
kdo z ní ješte k výdelku zpusobilý. Soukromý pod
nikatel platí práci, která je jeho složkou kalkulacní,
on nemuže dávati prídavku sociálních, proti nimž se
staví i stát.

Z této príciny je na pr. povolání obchodního cestu
jícího hodne choulostivé a mívá obcasnou stanici v kri
minále. Míti 800 Kc pevného mesícního platu pro sebe,
ženu a díte krome 20/0 ze sjednaných obchodu a pla,
titi 500 Kc mesícne za jednoduchý byt, je tež~á si
tuace. Jen mravní síla, schopnost odríkati a náležitý
intelekt, aby si dovedl v tísni pomoci zpusobem zá
konným, udrží obchodního agenta, aby v težké chvíli
nevykázal obchody nesjednané a nevybral si provisi,
aneb aby nezproneveril sverené mu veci. Ale i v pro
stých pomerech jsou takové zjevy. Venkovský celedín
(23Ietý) už po nekolikáté prišel do trestu pro krádež
šatstva, protože se nemohl zmoci na nekolik set ko
run, aby si koupil lepší oblek, aby mohl také vyjíti
mezi chasu a predstoupiti pred devce. Byl omrzelý,
že se musí v nedeli povalovati v kolne, ale Jeho plat
mesícních 100 Kc byl porád vybrán zálohami na jiné

nezbytné potreby, boty, dve nebo tri nezbytné košile.
Pokud zde individuum nepostihne smlouva kolek

tivní, muže tu pomoci jen sociální idealismus. Zamcst
navatel musí míti pochopení pro potreby delníka, musí
se snažiti pomoci, musí k sobe pozvednouti cloveka,
který svou prací pomáhá zakládati a udržovati jeho
eksistenci. V konfliktu práva individua na obstojn}- ži
vot s poctivostí rozhodne síla jeho mravního vedomí,
které by mu musilo prikázati, aby trpel, když se na
rodil bez majetku, a se svými schopnostmi se nemohl
ve spolecnosti vyšvihnouti tak vysoko, aby mu jeho
postavení zabezpecovalo náležitou míru životní.•

Uvedené dve složky zlocinnosti jsou mezi provinilci
tak cetne zastoupeny, že by melo za následek velký
pokles zlocinnosti, kdyby mohly býti likvidovány. Se
zlepšováním sociálních pomeru, kam patrí v neposled
ní rade i rešení otázky levného bytu, muže jen pozvol
na ubývati zlocinnosti z tohoto pramene prýštící.
Jiste dobrý kus práce vykonalo v tomto smeru zlido
vení pudy pozemkovou reformou, kus práce kulturní.
o které se nemluví a nepíše. Bezzemci na vsích živili
se z vetší cásti krádeží.

Do nespokojencu s vlastní životní mírou bijí su
gesce sociální. Individuum ocitá se tu pred otázkou:
Jen pro zámožné jsou kavárny, kina, bary, lázne a po
dobné veci ? Jen bohatí mohou užívati a hýriti? A jsou
peníze, které utrácejí, výtežkem jejich poctivé práce?
Požívacný ráz života s jeho zárivými cetkami, zejmé
na ve velkých mestech, vždy bude chovati v sobe ne
bezpecenství svodu pro lidi, predevším mladé lidi,
kterí nebyli vcas vychováni anebo se sami nevychovali
k skromnosti a spokojenosti v prostote. Tu jde zase
o vážnou otázku rázu spolecenského, kterou si spolec
nost sama musí vyrešiti. Cím více je stupnována po
žívacnost a rozmarilost, tím vetší pravdepodobnost
stoupavé tendence zlocinnosti s této stránky, neboi
horecka požívacnosti zachvacuje obycejne mladé, ne
zralé, povahove neustálené lidi, kterí tu budou vždy.
Uciti je tomu, že jsou vydedenci spolecnosti, dnes již
nelze.

Proti lenochum a povalecum, at rozeným ci ze zvy
ku, je nejlepší obranou mravní hygiena území a ulice,
to jest náležitá evidence takových osob a dozor nad
nimi, pak nucená práce v ústave, kterou by bylo dobre
založiti na nálezu psychotechnickém. To, co se zatím
theoreticky chystá u nás na cikány a podobné tuláky,
melo by býti provádeno dusledne u všech osob, vyhý
bajících se práci. Lenocha je . treba práci navykati.
Proto bude prirozene nejlépe voliti pro nej práci podle
jeho vloh. Mravní hygiena ulice má však nejvetší vý
znam pro zamezení zlocinnosti mládeže velkých mest.
Žebravosti, toulavosti a povalecství je potrebí uciniti
záhy prítrž.

Nedostatek mravního vedomí je vecí výchovy, a to
i tehdy, když je mravní slabost vrozena anebo založena
chorobností (padoucnicí, tuberkulosou). Ovšem že je
v posléz uvedených prípadech úkol pedagogllv snacne
težší a že bude nejednou otázkou, povede-li práce
k úspechu. Rozhodne potrebuje díte abnormální spe
ciální výchovy v pomocné škole, a i dále je potrebí ve
novati mu zvýšenou pozornost. Jde tu o lidi k zlocin
nosti náklonné (epileptiky, zatížené, degenerované,
tuberkulosní). Ale ani výchova normálních detí k mrav
nímu vedomí není vecí snadnou. Nejde tu jen o deti
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nuzn)'ch' rodicu, které je Heba chrániti od casného
mládí v útulcích. I deti zámožn)'ch rodicu bývají tak
špatne vychovány, že by upadly a dostaly se i na drá
hu zlocinnou, kdyby nebyly udržovány majetkem.
A nekdy ani to nepomllže.

OTÁZKY A ODPOVEDI

]Iasaryk - ]Iasai'ík.
Vážený pane redaktore!

Ve »1'ronte" Bmský zase ohrál historii s Masarykovým jmé
nem. Píše: já jsem /Si jméno poceštil, ale Masaryk odceštil. Ne
klame-li mne pamet, bylo to už jednou dokumentárne odbyto.
Nevíte kde?

V úcte

J. Paul.
*

Máte pravdu. Historka, kterak obycejný ceský Masarík SI

znelíbil své jméno a predclal je na vznešenejší Masaryk, je
náramnc star)' kanol1, který patirne má být ted vycišten a vyle
šten a znovu postaven na baštu. Tím agitovali Staroceši proti
Masarykovi už roku J891. když za mladoceskou stranu kandi
doval v pošumavských mestech. Už tenkráte reprodukoval "Cas«
krestní list Masaryka i jeho otce na doklad, že se vždy jmeno
vali l\Iasarykové a že ani ol1:ec ani syn své jméno neodceštili.

fasarykuv krestní list najdete ostatlne reprodukován v novém
dvousvazkovém díle H erbenove o Masarykovi, které práve vy
dal Spolek výtv. umeleCl Mánes. Unavuje nás a nelíbí se nám

odpovídat v této rubrice na samé otlázky osobního rázu. Aie je
to a~[1("1J o doklad více, jak vypadá »boj za pravdu« v rukou
r. Borského, a že se pravde u ncho vede jako nahému v trnÍ.

Slavní nám to vyrostli bojovníci za pravdu! Tady je to náhodou..
možno vyvrátit cerným na bílém. Lže-li se už tady, považte, jak
se asi lže tam, kde není nic cerného na bílém.

FEUILLETON
Osud stvor·iteI-n.

»Prispel jsem a prispeji zase k tvo
rení legendy o osvoboditeli, jakmile
bude doba vážná vyžadovat postavení
svrchované autol'ily. V oné dobe ne
bylo již jiného muže (než Ma'saryka),
lderý se hodil za »talícka« svým ve
kem, nezbylným pro vytvorení al~to
rity ... «

Lev Borský ve »Fronte«.

>'Idealisovali jsme práci zahra
nicní pred 28. ríjnem ... Idea.tiS'ovali
jsme také úmyslne, zvelicova'li úmysl
ne; legenda byla nám politickou a
státní potreb OH . . . Dnes nemtMeme
tolerovat legendtt.«

Viktor Dyk V. »Nár. Listech«.

I.
V prosinct t. 19[8 vrazil n(l) V áclavském námestí chvátající

Borský do chvátaojícího Dyka. Na tvári obou stál pot; meli vze

zreni lidí, kf1erí nekolik dní do úpadu pracovali.

"Odpusffe«, pravil Borský, »nevim, kde mi hlava stojí.«
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"Fuj, 10 byla drina«, rekl Dyk a zastavil se. "Nechtcl bych to
delal podruhé.«

"Co jste delal?«
»T'I!oril Jscm osvoboditelskou legendu.«

»Já také. Náramná práce. Lid je nedtlver-ivý. Povídá: my sami

jsme se osz'obodili za vedení pám/. vudcII domácího odboje.«

"To je to smutné«, pravil Dyk, "zatracená naše národní pova

h:l. Rekneš-Zt neco ceskému cloveku, obrací to nedtlveríve se:
strany na stranu. Kritisuje - jinak baviti se neMmí. Posl.všte,

Eorský, bojím se, že v této mladé republice 1tŽ rtikomlt není tak

jasno jako nám, že osvoboditelská legenda je politickou a státní
polrebou.«

"Težký život«, odvetil Borský. "Vcera se nám v jednom okrJ

su vzbourili a chleli oslavovat Kramáre a Síse místo Ji.fasaryka.
Také byl slyšen výkrik: i Borský at žije! Poslali jsme tam voj

sko a zástupce Národního výboru, a dltes je tam už klid.«

l'P!aménky proskakuJí celou 'zemí«, povzdechl Dyk. "Dnes

ráno priputoval do Prahy Pešky nejaký fanatilt pravdy, písmák
z krivoklátských lestl, postavil se na nároží, roztrhal císlo "Ná

rodních listtl« s clánkem o Masarykovi (I) hodinu volal: nelžete!

V policejním raportu se praví, že mimo j bté kricel také: Dyk ar
žije! Dali jsme ho zavrít.«

"Samosl:atný národ! TežkrJ je tl(}) nej roubovat vyšší státní

I'otreby. Ale veríte, že mi to vlastlle od toho národa i111pollltjer
Chvílemi mne ovšem napadá, udelali-li jsme dobre, že jsme užili

práve Masaryka za podklad osvoboditelské legendy. Proc jsme
si vlasln;; nevybrali nekoho jiného?«

" Ne, s tím už ttelze hýbat«, ddveti~ rozhodnc Dyk. "Lepší
špatné rozhodnutí než žádné. Ostatne, zkot~šelo se to. Kramár by
nebyl proli tomu. Tak jsme to s ním chvíli prubovali. Ale porád

Illlt neco lezlo z té role ven. Tady ruka, tady noha, tli nejakd
hlascvání nebo nejaký dopis, tald to, že nechtel za hranice.«

"Myslím, že Kramár je na to príliš mladý, a z toho jsoll

všechny POtíŽE«, rekl Borský. "My potrebujeme hlavne nekoho

hodne starého, aby se hodil za tatícka svým vekem, nezbytným
pro vytvorení autority. Ale chci jen ríci, že s Masarykem je také

težká práce. Mezi námi receno, mluvil s Wilsonem jen jedno II,

a celjabinský sjezd legionárl/, jehož usnesení nás osvobodilo,
usnesl se proli jeho rozkazlt. Také se trochl~ bojim, že cizina nás

k vMi nemu bude pokládat za stát parvenut1. Cizina, drahý pane,
Je mrcha, a nebude se tocit podle nás.«

"Tvoriti práve znamená z niceho neco delat~, milý Borský.
Težká je práce stvorite!t1. Napíši o lom nejaké verše.«

"Tallcvé krátké, tl'hané, se zámlkami (})tremi teckami na kon
ci?«, zeptal se s úcastí Borský.

"Práve takové.«

"Jlnoho jsem Sl hlavlI nalámal«, ujal se slova opet Borský.

>,proc se osvobodilelská legenda nedala u·;vorit s nekým jiným

než:: il1asarylum, ale neprišel jsem na to. Domnívám se, !Je to
je hlavne ve veku. My polrebt~jeme rredevším autority, a koho

jiného by mladi mizerové poslouchali, než starce? Asi pred me
sícem nekdo tvrdil, že v Blldejovicích žije nejallÝ vhod1lý starec.

lJned jsem lam jel, ale na první pohled jsem videl, že 10 ni<"
nellí. Mimo jtné ani nemcl vousy. Povída'l, že by si je dal na·

n(st. Rekl jsem mu: clovece, co pak Sl myslíte, že mdme cas lak
dlouho cekat, až starc11lu 1Il1di narostou vousy? Vracel jsem se
do Prahy v špatné nálade: královslví za slarého muže! Až po.
10111nekdo, nevím už kdo, Pripadl na Masaryka. Povídá: a nešlo

by vlastne z Masaryka udelat toho nám všem psychologicky po
trebného osvoboditele? Vyžádal jsem si fotografii, prohlížím ji

,'I zOr chvíli už pravím: no, vypadá dobre, slušne se drží, vousy
má, zkusme to.«

»Kd'Yž dnes prijel«, pr(JJ1JilDyk, »byl jsem na nádraží. NevJ·

del, co má delat, a porád prosil o nejaké instrukce. Stiskl jsem
mu rl~klt a povídám: Masarykl~, .jen odvahu, všechno pl~jde do·
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bre; držte se zpríma a dekujtJe' vlídne na! pozdravy; jásán~ u~
jsme zarídili,. a nejaký ten proslov vám napíšu. Nešel mi docela

tak, jak jsem chtel. Také jsme mu poslali zlatý kocár, ale o'lr
si vzal do hlavy, že pojede obycejným automobilem. Jeto prý
demokratictejŠí.«

,,'Nu ano, jak vám povídám«, prohodil Borský, "trochu par
venn. Ješte je schopen chodit nám jG'lw president v jezdeckých
botách. Relmete, nemeft by se radeji strojit .in/lG já? Prosím,

1,ikdy nic nápadllého, obycejné elegantní kamaše, nejaký ten

skvost do kravaty, trochu VOSk11na kníry a už dost.«

"Naše práce ovšem není ješte skoncena«, rekl Dyk. "PoloziU
jsme teprve základy k osvobaditelské legende. Jak myslíte, že ha
máme vlastlle dodNat r Mne by se líbilo neco na zp1lsob Gafri
baldiho.«

"Bylo by lépe neco méne romantického. Pltjdl' dOl1Ut a prectH

si, co Nietzscht' praví o dokanalém vlddci. Pak to dám~ '.padle,

toho nejak dol,romady. Nl'b"de-li ta klapat, tak ta 111ltŽeme 1'0'
zebrat a ndelat, znava.«

"Tvariti je hra::no i hásna«, zcšeptal Dyk. " Pane, my si ho
udeláme ta/~, že nÍlm ha budou všichni závidet. Nikde nebudOlt

I/JH tak pekného osvabaditele. MysUm, že bycham lIH~ meli
opatrit hlavne ni'jakau minlllosl. Rekneme treba, že ltŽ dávnO'

fi'ed vál1wlf psal knihy a získal si tím známa;,t v Evrape. Že se
l!Ž dlouho zabýval ceslwu atázkO'lL Pak bychom mahlc ríd, že

v stárí a/mstil vlast a radinn a šel dO' ciziny vstríc nejisté bu

daucnasti, bajovat pro sv/tj nárad.«
"Paslyšte, jsem Pl'Oti prehánení«, odvetil Barský. "Mltsíme se

držet v me:::ích lweFitelného. V tom je práve llmení, vedet, kam
.až smíme jít, aby ta nepraskla. Pakud mne se týká, držel bych

sl' nejradeji velm. Verte, že nic nepl'lsabí ta,kovau antaritmt,
jakO' stárí. MahU bychom mlI S110rlpridat nejaký rok. Nejstarší
evropský státnik - to by bylo ::rovna ta, cO' poUeb/,jeme. Ne
::daji se vám jehO' Va1tsy krátké? Premlllvim s abradníkem, snad

by byla nl'jlépe Predepsat pro asvobaditele vans splývaiVý.«

"Napsal jsem 8. pl"asince do ,Národních list'!'!', rekl Dyk, "clá
"ek, ve kterém stálo: Celý náš vývo-j bndaucí, naše svabada,
naše bytí - vše ta b:yla v strašných chvílích evrapské války
ti rukau jediného- claveka: byl jím T. G. Masaryk. - Co- tomu

ríkáte'! AUlže ta prispet k utvarení legendy, která je nám pali
ticlwlI a státní patrebOld«

"Dabré«. pochválil Barsl?ý. "Trachll mi to pripamíná, cO' jsem

napsal do "Ceskaslavenské samastatnasti« lIŽ 13. cervence: Cechy
h1adavíC'i a mrznallcí hledely tam za hranice vlasti; jejich štast
né, vdecné aci hledaly taho, jenž je jim vl'tdcem,. zosabnením

vedení palitického, jenž je jim praparem a heslem - Ma1sa
rykd.«

»Také velmi dabré. Ta je marné, musíme idealisovat.«

»Poslyšte, DyllU, práve mne necO' napadá: vy že byste to ne
byl dal do veršt't?"

»Ale ovšem, že jsem dal«, usmál se Dyk. ),Pst, zatím je to- ta
jemství. Budau, pJ'edneseny ve vinahradském divadle za prítom
nosti Masarykavy. Vám je reknl~:

A merili jsme z teskné otciny

úklady vrah1/', more hlubiny

a lIe1l1yslíce na sV/lj vlastní osud,
my ptali jsme se pouze: Živ-li dasud?

My smeli padnoltt, smeli umírat,

druh nastaupí zas dO' prorídlých rad.

S jediným živým živ byl národ celý;

nedajdll, chápal, poutník nedajde-li ..
A an byl živ a tak svým dílem mlád,
že nezaváhal ani jedenkrát.

A tak byl mlád, že vykanal SVOll práci,
a v svabadnau se domavimt vrací.«

»Až na ty dva poslední vede jste mne dajal, príteli«, chopil se

B01'ský nl/?y Dylwvy. »Hle, m/lže-li býti lepších stvariteltt nad
t::l', Iderí se chytí dO' vlastních sili a sami jSOlI dajati svým dí
lem?« '

»Co mne však mrzí«, pravil Dyk, rozhližeje se kalem, »je ten

tO' tupý, neúcastný dav. Zatracená kritlénast! Hola, lidé, ne
bud~e jal.:a ryby a vo-lejte s námi: At žije Masaryk! Vizte ta

hata 1I111žez lidu, jak drtí hubu. Rýpnete ha, BarsRÝ, pad žebra,
af volá sláva!«

»AC jen klidne spí, ten dobrý, starý pán«, del Borský, podívav
se smerem k Hradcan7tm. »Až se rlÍ!na prabudí, l~žasne, cO' jsme

z nehu udelali. Pripadám si traclm jako JTarun al Rašid. Znúte

tu pavídku a nem, jak dal prevésti spícíhO' krejcího do svého pa
láce, a jal? ten krejcík rána vyvalava./ aN, když se prabudil'!«

Dyk a BO'rský pracházeli ješte d/Oltha davem, Ull(lvení a šfast
ní. U musea pacal lid provolávat: At žije Nlasaryk! Oba l/l1f.'Ji

padívali se na sebe a usmáti se:

»Dyk7t, necháme to tak'!"
»NechlÍme, Barský!«

Il.
27. kvetna r. 1927 vrajZll lttíkajíci Dyk dO'utíkajícího- Borského.

"Odpustte, nevím, kde mi hlavU! stají.«

»Fuj, ta byla drina.«
»Ca jste delal?«

»Baril jsem asvoboditelskOlt legendu.«
»Já také.«

»A ta}/lhle na rahu se na mne lidé hrazne obarili.«

»Na mne také.«

»Tady máte vaYt legendu, jež nám je paliticlwu a silftní po

trebOlt«, pasmíva~ se harce Borský.

»Tady máte vašeho vhadného, nám vJem psychalagicky pa.
trebnéha stane«, rekl se sval' pro-slul01t iranií Dyk.

»Dyl.:u, zdá se mi, že se s/Jolu hádáme. Nem)'slí!l', .~e je to to

paslední, cO' máme ted na práci?«
»/vláte pravdu. My jsme Iw udelali, my ha zase zrušíme.«

»Ale, Dyku, to ~i musíme ríci, udelali jsme ta zatracene do
bre. NenlltŽe být lepšíhO' svedectví o- ta111,že bylo dabre tvarena,
liCŽ je-li tV/lne slÍm ut7acen svým dílem,. Pmžský mbín, jak

víte, udelal tak dabre svéhO' Galema z hlíny, že mu Golem po
lem dal pár- facek. Davolte tuto poznám k7t dO' minulasti: naše

díla, ciste technicky vzato, byla velmi dabrJ, ba znamenité. Pa
"wtujete se, jak jsme si tenkrát Nkali v pochybách: budvlt nám

verit - nebudo!! nám verit. A vida, jak uverili! Tak lIveFili, že
ho prati naší vtUi zvalili znavu presidentem.«

»Máte opet úpll'/OH jJravdu, Barský. Nikdo netvaril tak daka
nale jakO' ten, kdo padlehne SVén1lt dílu. Udelali jsme ha tak da

bre, že na nás pri tam nikdO' nem'yslí, ani l1a ta, cO'n)'1lí jde ne

jen naší hlavau, ale také naším srdcem. Pane, ani jSOt~ schapni

ješte prohlásit, že stvo-ýitelé nee:ristl'jí, že vy a já jsme be
genda. Barský, byl bych snad ra'deji, kdyby se núm byla v tvur

cím pracesu prihadila nljaká chyba. Nemyslíte, že je tentO' ná
rad trochlt lehkaverný,! VNí hned všem~~ co- ml' kdo nažvaní.

Podívejte se na ten jásající dav kalem! Chystá se na hmd asla
7Javat Masaryka. Oh, pNliš dabre jsme tvorili!«

»Proc jste umlkl?« alazal se pa chvíli Barský.

»Vzpamí1!lJ,m, jal? zní ta báseli, kterau jsem napsal tenkráte

v Navarave pad ctvrtým dubem na pasece, když nade mnou krá

kala vrána. Aha, ltŽ ta 1I1ám. Ne, ne, to je omyl; tuhle jsem na·

psa~ pad drnhým, když vedle mne pískal kas. Packejte ...
AnO', tak ta je:

K do tvaril, stvareného nese tíž.

Kdo tvaril, za sva1~ adpavídá StVl/,1'lI.

Co si clovek v mládí napíše, v stárí jak by našel. Nemyslíte,
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Presidentské volby a dnešní vetšina.
Milý príteli,

Vy se ješte samou objektivností rozplynete, že z Vásnlc ne
zbude, a to bude škoda, protože tech objektivních není nazbyt.
Po prectení Vašeho clánku a nynejší a o príští vetšine si rí
kám, že je rozhodne zapotrebí kO'usku svojskostí, aby clovek
v objektivnosti neztratiJ ii sebe i objekt. Váš objektivní zápal
Vám velí dokazovat, že ty oposicní listy, které žádají, aby se
vláda podekovala, ponevadž vetšina nebyla pri presidentské
volbe jednotna, dopO'uštejí se téže chyby, kterou ,kárají na
Kramárovi, ježto jakO' on žádají, qby president byl presiden
tem do c a s n é vetšiny. »Nebo! nechceme-li trpet«, - ríkáte
- »aby u vlády byla jiná vetšina než ta, která volila presi
denta, zase jen deláme to, cO'Kramár, který také nechce jiného
presidenta než presidenta vetšiny. Ríkali-li jsme, že president
nemá co delat s docasnou vetšinou" nemáme práva žádat, aby
se vetšina rychle rozešla, mela-li na osobu presidenta rozdilné
názory.«

Tohle je tedy taková preobjektivisovaná objektivnost, která
krivdí nám a našim politickým prátelum, Kdybyste se radeji
pridrž'el predpokladu, že publicista Peroutka z dobrých dúvodu.
jest proti nynejší vládní vetšine od jejího vzniku, vedlo by to,
verte, Vaši úvahu o její hre a prohre pri presidentských vol-

že se nám dnes hodí ríkat si; ty veyše? Nemusím aspon už psát
nic nového. Ale co budeme tect dellllt?«

»Já budu delat hlas volajícího na poušti.«
»To nic není. Já bl~du delat svedomí národa. Ale neberte mi

to. To je muj nápad.«
»Jsou nejaké divné casy. Vždycky platilo, že si každý muže

delat co chce s tím, co si vyrobil.«
»Není to smelé, nás tak docela odsunout? Však jsem už na

psal do »Národních listl~«, že není už idealismem zapomínat na
sebe. At to páni prijmou ode mne jako výstrahu.«

»Prozradíme, jak byl delán osvoboditel. Rekneme, jaké cucky
jsme do nej musili cpát, než byl hotova k potrebe.«

Okolo zacal dav volat: At žije Masaryk! Nekterí rozsve
covali lampiony.

»Podívejte se na tohoto muže z lidu, jak hubu nezavfe CJ po
rád kricí sláva! Rýpnete ho, Borský, pod žebra, at prestane s tím
rvaním.«

»Ne, nesnesu pohled na národ, který žije v k«tmu«j ,zvolal
Borský a vrhl se doprostred davu. »Obcané, prátelé, poslyšte
mne I Oslavlljete legendu! Masaryka osvobóditele jsme stvorili
my, a my to nyní odvoláváme!«

»Idealisoval jsem úmyslne, zve!icoval jsem úmyslne!« zvolal
také Dyk. »Legenda byla nám politickou III státní potrebou!«

»My vám to vysvetlíme. Vybml jsem si Masaryka jen proto,
5e v oné dobe nebylo jiného muže, který se hodil za tatícka svým
vekem, nezbytným pro vytvorení autority!«

»101 y to ted bereme zpet! Poslyšte, lidé, my to bereme zpet.«
Nu ramena obou položila se težká ruka mužl1 z Udu:
»Jdete domu, stvoritelé!«
Dyk a Borský prodírali se davem, llnaveni a neštastní.
»Co dc/áJte,Dyku?«
»Jsem s111uten,príteli. Hledím do kraje. Kdosi bloudí kolem.

rosí Jtel?á. Uvadl kvet. Vidím jasne. Borský, jdu psát básen.«
»Dylm, nech6»ne to takf«
»Co vás to napadá, Borský!«

D o p I s
-fP-

y

bácn k správnejším záverum. Ovšem že nemá Kramár pravdu,
když tvrdí, že president republiky má býti predstavitelem sne
movní vetšiny. Má však pravdu, když ríká, že vetšina má
presentovat národnímu shromáždení kandidáta. Vetšina, která
rídí státní záležitosti, musí rešit i méne významné otázky, než
jest otázka, kdo má býti v novém presidentském údobí hlavou
státu. I když vláda jmenuje presidenta nejvyššího soudu, zasa
huje nekdy daleko za casovou oblast své moci, a muž, kterého
pO'verila úradem, prežije v nem trebas ji a deset jiných vlád,
z .toho však neplyne, že by jehO' jmenování n e bylo úkolem,
který vetšina musí dovést rešit. Odmyslíme-li si Masarykuv
prípad, kdy oposice byla svolna s kandidaturou nekterých
stran vetšinových, bude nám hned zrejmo, jak snadno by ne
ochota nebo neschopnost vetšinových stran k nejakému kolek
tivnímu a organisovanému rešení moWa vésti k vítezství ne j
s i I nej š í str a n y, trebas i komunistické nebo nemecké.
V tom tedy, že vetšina, která práve ridí stát v dobe president
ských voleb, - (ústava imunisuje docasný pá'rlament od roz
pouštecího práva presidentova už šest mesícu pred volbami!)
má vyrícliti také t u t o státní záležitost, byli Kramár a Svehla
zajedno. Nebyli zajedno v tom, kdo má býti presidentem, a
nemohli se sjednotit, protože merili a rešili tu otázku docela
ruzným ú cel e m. Kramár ríkal, že Masaryk nesmí býti kandi
dátem vetšiny, protože ve vetšine je také národní demokracie,
a protože národní demokracie není spokojena s tím, co o ní Ma
saryk ríkal a psal. Úcelem tu jest, aby vetšina dosadila presi
denta milého všem stranám, ze kterých jest složena. Svehla
proti tomu popíral, že vetšina se smí v té veci ríditi sympa
tiemi nebo aversemi str a n, ze kterých se skládá, a tvrdil, že
se musí hledat a najít kanclidatura republice nejprospešnejší.
Správnost rozhodnutí tech vetšinovÝch stran, které se posta
vily za Masaryka, dokazuje in concreto nejlépe fakt, že' stra
ny, které byly proti nemu, nenašly kandidaturu ž á dno u,
tím méne kandidaturu prospešnejší. C o d i s k val i f i k u ie
vet š i n u celou, jest fakt, že jsou v ní také strany a že
ji ciní vetšinou také strany, které dovedou pri volbe presi
denta. republiky dávat do urny prázdné lístky.

A Vy to tedy všechno špatne reprodukujete: není pravda,
že také oposicní strany žádají, aby president byl presidentem
do c a s n é vetšiny. Žádají, aby každá docasná vetšina byla
vybavena aspon formálními predpoklél'dy politické prospešno
sti, to jest; aby se její strany shodovaly aspon v o b e c n Ý c h
zásadách, jak rešit konflikty mezi zájmem strMlickým a stát
ním. Není pravda, že také Kramár nechce jiného presidenrta
než presidenta vetšiny. Kramár nechce presidenta Masaryka.
Není pravda, že se žádá, aby se vetšina rychle rO(lešla, protože
mela ruzné názory na osobu presidenta. Žádá se, aby se ro
zešla, protože ruznost tech názorú nedovedla (a nemohla do
vést!) prekonat jednotným úcelovým (programovým) hledi
skem, a protože bez neho jest vetšina spíše nebezpecím než
podporou státu.

Socialisté mají pravdu, že odmítají úcast na vetšine, která
o éelnich sazbách rozhoduje s vyloucením odborných znalcu,
a která odmítla odbornou expertisu i pri správní reforme. To
je práve ta zájmová podnikatelská vetšina. Presidentské volby
ukázaly, jak nebezpecna jest státu úzce zájmová vetšina. Ne
podcenujte zpetný reflex takové politiky, jakou delá Kramár,
na takovou, 'V jaké si libují agrárníci. Ríkám Vám, že nebýt
Kramárova antimasarykismu, meli bychom dnes jiné celní saz
by a jiné 'ceny chleba. Když pri zrodu této vetšiny Kramár po
mohl agrárníkum k premršteným celním sazbám, a když jim
vydal v plen úrednické domácnosti, (nejen bez protestu, ale
dokonce aktivne tím, že svázal ruce a ucpal ústa poslance
Dvorácka), a když lepil se Srámkem kongruu a s lilinkou
zemskou autonomii, a vše s naprostým zaprením programu své
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Milý príteli,

hádám se už radu let s lidmi o zásadu strední cesty a nebu
dete tedy asi vyžadovat ode mne specielní prohlášení, že koa
lice »celéhO' demokratického stredu« by mi byla milejší než
tato koalice stran pravých. Také Vaše kritika cinnosti dnešní
vetšiny (cla, kongrua, správní reforma) není mezi námi pred
metem sporu. Psal jsem sám mnohokrát 'O tom, co je na ní
špatného, a nechtel bych ješte jednou popsat o tom tolik papíru.
Shodujeme se oba naprosto v tom, že za nejvýhodnejší pro
tento stát pokládáme stav, kdy delníci nejsou nejsou vyluco
váni ze spoluvlády. V cem se rozcházíme, je jen otázka odpo
vednosti parlamentní vetšiny za volbu presidentskou. Neboli:
máme-Lisi prát té odpovednosti ci nemáme-li si ji prát.

Neprokazuji velké pocty cinnosti predem marné - proto
j5em rekl, že nedám mnoho na výzvy k vláde, aby odstoupila.
Žádná vláda, která má chut vládnout (a verte, že tato má),
neodstoupí jen proto, že se jí dokáže chyba. Vy sám neadre-

strany a zajmu svých volicu, - Vy myslíte, že nehledel pn
tom všem k príštím presidentskÝm volbám? Za celní sazby"
za kongruu a za tu našu autonomiu si sliboval Karel Petwvic
presidentský skalp. Do, ut des, Hodžo, Šrámku, lilinko. Hlinka
Kramárovy nadeje honoroval, Šrámek ne, zda by je byl ho
noroval Hodža, jest tajemství jeho hlasovacího lístku. Nepo
chybujte o tom, že Kramár odcházel od presidentské volby
s pocitem, že se stal obetí n ev d e k u, a že k rozsáhlé sbírce
ministerských 'lJredsedu, panem Oautschem pocínajíc, kterí ho
nechali, at ve skutecnosti, at podle jeho mínení, na holickách"
pribyl ted v panu Švehlovi cerstvý exemplár. Pro politickou
iakost vetšiny, která je závislá na takovém politi·kovi, jest prí
znacno i to. Myslím to takhle: K a.,žd o u vetšinu nadobro zkazi
úcast nevecného politika. Pri presidentské volbe se nestalo nic
zlého dík Švehlove vecnosti a Šrámkove chápavosti politických
možností a nemožností. Ale stalo se zlého dost na pr. pri sta
novení celních sazeb, a stalo se; zlé jen proto, že tam, kde má
být souhra vecných sil a zájmu, byla ve hre nevecnost: Kra
máre v politice zajímá jen datuml Masarykovy a Benešovy
demise. Nedosáhl sice toho, aby Švehlu nezajímalo v politice
nic, než ceny 'Obilí, ale odmyslete si, prosím, Švehlu a pred
stavte si koalici agrárníku a klerikáli'l s Kramárem bez neho!

Presidentské volby demas'kovaly n ev e c n o s t nynejší vet
šiny a m o ž n o s t jiné. Chceme-li takovou orientaci lidu, jaká
by si jinou vetšinu vynutila, - myslím, že k té zmene nebude
zapotrebí nových voleb - musíme vcas a vydatne chyby a
nedostatky vetŠiny dosavadní verejnosti denuncovat. Jsem
s Vámi ,pro spr a ve d I i vo u bilanci. Ta však nesmí na pr.
položku nemecké úcasti na positrvní politice psát k dobru jen
nynejší vetšine, - Masarykova volební vetšina mela nemecké
hlasy také a mela jich více. Dejte si ríci, že ty volby byly
dobrý u k a z a tel cesty, - v y k o n a t tu cestu ovšem mo
hou teprve nohy. Budoucí vetšina se bude skládat z celého
dem o k r a t i c k é h o stredu našehO' parlamentu, vyloucí se
z ní jen ti, kdo se vylucují z demokracie. A to jsou práve 
nikoli náhodou! - ti, kdo pri volbe presidenta republiky na
své lístky nepíšou nic anebo na 'ne píšou nulu.

Vy jste patrne v jakési rajské nálade, nebot chválíte vetšinu
i za to, co mohla udelat hur e než udelala. Víte, udelat neco
tak" aby se to užj hi'Jre udelat nemohlo, to je vlastne kumšt, a
tou Vaší metodou bude jaksi spasen i císar Nero a dostane se
do nebe s Markem Aureliem. Já tak dobré mysli nejsem. Na
shledanou.

Karlovy Vary 9. VI. 1927.

Váš

*

Jaroslav Strámský.

sujete vláde ony marné VÝZVyk odstoupen(, ale pravíte: »mu
síme vcas a vydatne chyby a nedostatky dosavadní vetšiny
denuncovat verejnosti.« Dobre, denuncovat verejnosti chyby
vlády - to je práviQ každé oposice. Ponevadž však o chyby
k denuncování není žádná nouze, mužeme volne uvažovat,
chceme-li denuncovat práve tuto chybu. A proc a k cemu ji
denuncovat.

V posledním císle »Nové svobody« píše P. dr. Lev WiJnter,
tedy také clen oposice, toto: "Nepovažuji za politickou záva
du, když vládní vetšina neurcí sama svého kandidáta na kre-.
slo presidenta republiky,« a vytýká jen, že p. Švehla nevy
jednával s nekterými stranami oposice, aby vzhledem k výz
namu tohotO' aktu doma i v cizine byla volba presidenta zaji
štena už v první volbe. Nezbývá Vám, milý príteli, než hodit
P. dra Wintra za mnO'u do pytle preobjektivisované objektiv
nosti. V otázce, má-li parlamentní vetšina sama presentovat
kandidáta na .presidentské kreslo, není u nás dosud tradice ani
nic stanoveného a jistého. Je zde jenom názor proti názoru.
Vy se svým názorem jste patrne lepší voják než já. R-eknu vše,
co mluví pro názor muj. Postrehl jste, že se rozplývám v ob
jektivnosti. Hodlám se i tentokráte v ní rozplÝvat. Prejete si
trochu svojskosti. Pane bože, jakoby nebylo dosti prímo med
vedí svojskosti na všech stranách! Jakoby nebylo dosti indi
vidualit, které od ostatního sveta oddeluje kuže desetkrát tlustší
než podrážka! Jakoby nebylo dost lidí, ·kterí veru se neroz
plývají v objektivl1JOsti!Myslím, že jsme si rekli, že to budeme
delat jinak. Ale chápu, Vám nejde o polemiku pr,oti objektiv
nosti; chcete ríci, že pro samou snahu po objektivnosti vidím
špatne. !Pokusím se ukázat, že ani v tomto prípade snaha po
objektivnosti nellÍ k zahození.

Vec má dve stránky: theoretickou a praktickou. Nejdríve
tu theoretickou: nestojím-li všemi silami·o to, aby president byl
·kandidátem vetšiny, vyplývá to už z mého názoru na povahu
úradu presidentského. Domnívám se, že úmyslu všech demo
kratických ústav je vytvorit v presidentovi urcitou protiváhu
k parlamentu (více ovšem v exekutive než v zákonodárství).
Neprecenuji presidentskou moc, ale zajisté tento hodnostár ne
má býti jen vznešeným posypátkem na usnesení vetšiny. Pre
sident má býti jednou z tech záruk, které aspon trochu zabra
nují parlamentní vetšine zneužívat moci. Je hlavou exekutivy
- tím je znemožnováno vetšine, aby nakládala s exekutivou
zcela podle své vule; má právo vrátit zákon už odhlasovaný,
a ac vetšina, bude-li trvati na svém, má vždy možnost zá
kon naJmnec prosaditi, prece ji nabádá k opatrnosti možnost
takové velké aféry, jako je konflikt s presidentem. Aby presi
dentovi byla vuci vetŠine zajištena ona mira nestrannosti, ja
kou má míti k dobrému vykonávání svého úradu, je v nekte
rých státech president volen nikoliv parlamentem, nýbrž prí
mo lidem. Víte, jaNou moc dává americkému presidentu puvod
jeho moci prímo z rukou lidu. V takových státech, kde presi
dent je volen lidem, není ovšem nic slyšet o Vašem požadavku,
že vláda má presentovat svého kandidáta. Není to tedy poža
da.vek 'Objektivne platný. Naše ústava vybrala ovšem pro pre
sidentskou volbu jiný zpusob, a presidenta volí poslanci. Ale
i u nás se máme ohlížet po zpusobu, jak dostat presidenta,
který by byl co nejméne zavázán vetšine a mohl jí delat proti
váhu. Pochybuji, že by nejlepší cestou k tomu bylo žádat, aby
byl oficielním kandidátem vetšiny. Dovoláváte se budoucích
voleb presidentských, až nepujde o Masaryka. Já také, ale
v jiném smyslu. Masaryk si svou neodvislost dovede obhájit
za každé vetšiny, ale u slabších individualit by nebylo nej
lepší prípravou pro objektivnost, kdyby president musil být
dán národu z rukou vetšiny. Nucené Mil1erandovo odstoupení
je trapným príkladem, kam to vede, považuje-li se president
za zavázána jen docasné vetšine: prijde-li vetšina jiná, octne
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se s ní v nezhojítelném konfliktu. Ponevadž jedJlím z úkoli't
presidentových je také nekdy odporovat vetšine, není a ne
muže být jeho volba .oficiální záležitostí vetšiny. Rozhodne
lepší podmínkou pro jeho objektivnost jest, jestliže svou osobou
spojuje možnost dvou nebo trí vetšin, cili má-li pro sebe vedle
vctšÍ cásti hlasl! docasné majority také vetšÍ cást hlasu docas
né oposice. I-Ilasují-Ii prn presidcnta strany vládní i oposicní,
je to vetší výhoda pro jeho p.ostavení, než kdyby pro nej hla
sovaly všechny strany vládní, nebot vresident má být presi
dentem i oposice. Nelze-li tuto výhodu získat než za tu cenu,
že pro licho nebudou hlasovat nekteré strany vládní (a v na
šem prípade t.o nešlo), také dobre. Hlavní jest. aby byl pokud
možno kandidátem celonárodním.

Po stránce praktické: zdá se mi, že ve veci presidentské
horlíte proti dnešní vetšine hlavne s tou vírou, že to nemusí
být horlenÍ plané a že tato vetšina by mohla být nahražena
vetšinou jinou, kterou nazývám já vetšinou masarykovskou.
Myslíte jí ty strany, které volily Masaryka. Je dobre vidct

vždy veci v pravém stavu. Myslím, že t. zv. masarykovská vet
šina je za dnešní situace ciste jen masarykovskou, t. i. osobní
\ ctšinou, a že ji nelze pokládat za pripravenou vctšinu vládní.
Je pravda, že nekteré vláclní strany z tech ci onech duvodu
volily Masaryka; ale to neznamená, že tyto strany jsou ochot
ny rozbít koalici dnešní a utvorit místo ní nejakou jinou. Mám
za t.o, že i ty vládní strany, které hlasovaly pro Masaryka, cítí
se v dnešní koalici jako ryba ve vode a pripadaly by si v koa
lici se socialisty na suchu. Musíme docela strízlive pocítat
s tím, že ne všichni, kdož chteli mít Masaryka presidentem,
jsou ochotni delat k vuli nemu vládní prevraty. Predstavte si
na pr. lidovce. Ti patrili do masarykovské volební vetšiny.
Ale myslíte, že mají nejmenší chuf opustit masné hrnce kon
gruové koalice a delat pro nejaké theoretické skrupule masa
rykov kou vetšinu vládní? Pokládáte to za jisté i u samych
agrárníku? Tato vetšina, milý príteli, má docela vážný ílmysl
prosadit svuj program, a proto se tak lehce nerozejde. Je tomu
práve rok co jsme se rozcházeli v názoru, stane-li se celne
kongruová vetšina rádnou vládou. Podceiíoval jste tehdy vlá
dychtivost této skupiny, a myslím, že ji podcenujete
i dnes. Pro volbu presidenta se tato vetšina nerozejde.
Sešla se z docela jiných duvodu než byla presidentská
volba, a je pravda, že osobní otázka presidentská nebyla
pojata do smlouvaného koalicního programu. Tato vláda
muže jen dohospodarit asi tak, jako dohospodarila koalice ná
rodní, nebo musí být poražena ve volbách. Sociální demokra
cie mluví hezky prakticky o tom, že je jejím úkolem vzít ma
jorite tech 13 mandátu, které má nad polovicní vetšinu. To 
nebo vnitrní vyžití - je jediná cesta k pádu dnešní majority,
která zatím má program, na nemž jí náramne záleží.

Ponevadž mám neblahý sklon k rozplývání v objektivnosti,

reknu také, že se mi nelíbí, abychom po presidentské volbe vy
týkali vláde, co jsme jí pred ní nevytýkali. Kdybychom už
pred volbou byli trvali na t-om, aby Masaryk byl oficielnÍm
kandidátem vetšiny, bylo by to vystavilo jeho volbu daleko
vetší krisl než jakou prešla. Kdyby lidovci meli na vybranou:

bud volít - Masaryka nebo zachránit dnešní koalici, velmi
by si t.o rozmÝšleli, a nemužeme ríci, jak by sc rozhodli. Obá
vám se, že by si to rozmýšleli také agrárníci, u nichž Svehla
je sice vudce, ale ne diktátor. Zdá se, že p. Svehla zkoušel
presentovat Masaryka jako oficielního kandidáta oposice, jak
žádáte. Nárvdní demokracie a ludovci nepovolili. Co se melo
stát? Mela se koalice rozejít? Jste presvedcen, že by lidovci

byli i mimo koalici volili Masaryka? V tom prípade by bylo
bývalo v sázce zvolení Masaryka už v první v.olbe, na kterém
nám ovšem z prestyžníclt dllvodu doma i v cizine musilo zá-
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ležet. Z techto duvodu jsme tedy nežádali pred volbou, aby
Masaryk byl oficielním kandidátem vetšiny, a smysl pro iair
play mi velí, abychom to nežádali ani ted. Nechci presidentské

volby smešovat s vecí, s kterou nemá co delat, s otázkou dneš
ní vetšiny, a nepokládám za vhodno, aby z té volby byl delán
beran do zdi této majority. Musíme míti smysl pro to, aby
president byl 'pokuu možno chránen pred útoky. Predstavte si
tu -ofensivu proti nemu, kdyby dnešní koalice padla z masary.
kovské príCiny! Pokládal bych to za nadmerné a škodlivé ex·
ponování osoby presidentovy.

Musím se priznat, že nedovedu dosti pochopit nekteré Vaše

argumenty. »Není pravda«, píšete, "že se žádá, aby se vet·
šina rychle rozešla, protože mela ruzné názory na osobu pre·
sidenta. L;ádá se, aby se rozešla, protože ruznost tech názord
nedovedla (a nemohla dovést!) prekonat jednotným úcelovým
(prol!:ramovým) hlediskem.« Mít rllzné názory nebo nedovést
rllznost názorll prekonat jednotným úcelovým hlediskem 
nezdá se Vám to prašf jako uhod? Obycejne bývají ruzné ná·
zory tam, kde nemohly být prekonány jednotným názorem;

kdyby byly prekonány, nebylo by ruzných názoru. Zdá se mi,
že pravÍte asi toto: nechceme rozchod koalice z toho duvodu,
že národní demokraté a ludovci nevolili Masaryka; ale chceme

rozchod koalice z toho duvodu, že se nepodarilo jednotným
hlediskem primet národní demokraty a ludovce, aby volili Ma·

saryka.
Nepochybuji nikterak o tom, že postup vládní vetšiny je

nutno pokládat za minus s hlediska státní prospešnosti. Ale
nevidím, že by bylo v naší moci to napravit. Ofensivu, která
by se po rozchodu koalice proti Masarykovi r.ozpoutala, ne
mohu také pokládat za státní prospech.

Pripomínáte, že dr. Kramár už pri tvorení dnešní vetšiny
mel na pamcti blízký den presidentských voleb, a že by jinak
nebyl býval tak povolným k agrárním clúm, kongrui a jiným
vecem. Možná. Ale hlavní je, že dru. Kramárovi se nepovedlo.
Pokládám proto za požadavek prosté a zdravé moudrosti, aby
se ted zlobil on a ne, my.

Váš
Fer.d. perolttka.

NOVÉ KNIHY

Dr. Jal~ Slavíl~: Základy cariSmtk Se statí Psychologie A. N.

Hadišceva. 132 stra'l. Cena lS Kc. Jako prícina ruské revoluce
stereotypne se uvádejí hríchy carské vlády a chyby ruské inteli.
gence. V knize dra Slavíka se ukazuje na koreny hlubší. Je t~
historicko-sociologická studie, jež vysvetluje tragické zauzlem
ruských pomerú bezpríkladným vzrustem territiriálním. ZatílI\
co státy západoevrop ké dávno dosáhly pevných hranic, Rusko
se behem posledních ctyr století neustále šírilo, prirustajíc prd.
merne každý rok o území velikosti Slovenska. Západní stá
v té dobe. vnitrne zrají, administrativne se zdokonalují, Rusk

pri vnejší expansi nemá k tom11 ani prostredku, ani casu. Ob
rovská rozloha, osudne zasahující do vývoje ruské šlechty a ze
jména ruského sedláka, je hlavním vinníkem ruské zaostalos'
Nákl. J. Šnajdra v Kladne.

Doc. dr. V. Verunác: Hospodárský zítrek. akl. Fr. Borovy

170stran za Kc lS·-. Rada statí a clánklt, které autor uverej
v der.ním i odborném tisku o aktuálních otázkách a možné

jich rešení do budoucnosti. Z obsahu: Technika a hospodárst
Životní úroven u nás a jinde, Banky dnes a zítra, Bydlení, K

trola, Politika a hospodárství, Hooveruv dopis, Odpovednos
Svetové hnutí vedecké organisace a naše místo v nem, Labo'
smus, Pracovní doba, Naše zásady, PrumY51 a zemedelství a


