
co možno nejlínějším. Sociální revolucí zlepšilo se podstatně postavení ženy v obci potud, že se stala 
rovnoprávnou členkou vesnické pospolitosti a že se směla účastniti selských shromáždění; v rodině 
užívá však muž své patriarchální moci jako dříve. 

lšboldin dospívá k závěru, že dnešní ruská vesnice udržuje se pohromadě jako~to vyslovená 
skupina jediné skupinovým sebevědomím; kdyby nebylo ve vesnici této vnitřní soudržnosti, bývala 
by se jako sociální útvar již dávno rozpadla. Smíme se domnívati, že ve vesnickém l<5kálním patrio
tismu tají se zárodek uvědoměle národního smýšlení. Rušivé sociální síly, jež hrozí zničiti každou 
jednotlivou óbecní pospolitost, budou ponenáhlu odstraněny. Vesnice jakožto pevný sociální útvar 
stane se ukazovatelem nového ruského státu, a ze selského lokálního patriotismu vyroste nový stát 
národní. Ak. 
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Benešovy vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa (viz ročník I. str. 286) jsou ukončeny 
třetím svazkem, jenž přináší dokumenty »Maffi~« (str. 3-199) uspořádané Jaroslavem Werstadtem, 
dokumenty akce politicko-diplomatické a vojenské (str. 203-539) uspořádané Janem Opočenským 
a dokumenty politické a vojenské akce v Rusku (str. 543-661) uspořádané Jaroslavem Papouškem. 
Pořadatelé předeslali stručné úvodní poznámky o rozdělení a způsobu své práce vydavatelské, Dr. Beneš 
pak napsal krátkou předmluvu, v níž konstatuje, že vydávané dokumenty podávají veliký vědecký 
a průkazný materiál k oběma prvým dílům jeho knihy, takže veřejnost má možnost sama zkontrolovati 
si, co podstatného v nich pověděl, a přesvědčiti se o »přímosti, důslednosti a poctivosti naší ná
rodní revoluční práce, která může býti klidně odevzdána soudu generací dnešních i budoucích a na 
které není stínu nedůslednosti, nejednotnosti, dvojakosti a neupřímnosti«. Vnucuje-li se Dr. Benešovi 
při četbě dokumentů krásný pocit jistoty, vědomí, jak je v nich od první chvíle války až do koneč
ného vítězství vyjádřena jednotná, přímá, rozhodná a pevná linie politická, a druhý pocit, že je v nich 
vidět mid slunce jasněji od první chvíle války až do . konce celý náš postup, celou naši pracovní me
todu, všechnu naši víru a oddanost věci, utvrzuje se jimi čtenář v pevném přesvědčení, že správná 
je these Masarykova, že politika je vědou a uměním a že nelze ji odloučiti od mravnosti. A zdůrazni v 
znovu úzké spojení, součinnost, naprostou jednotu a nejkrajnější loyalitu osvobozenecké akce zahra
niční s akcí domácí, dochází k závěru, že »práce naše, práce oddaná, nezištná,. neosobní, práce dobře 
řízená a dobře konaná, posvěcená krví našich vojáků a přinesená tehdy námi všemi na oltář vlasti 
v jednotě a svornosti, práce konaná ve shodě se Spojenci a s jejich pomocí - ta práce nám získala 
vítězství« (str. X.). 

Kniha dokumentů má také přispět podstatně k pravdi~ému obrazu jedné z největších p~riod 
naší moderní historie. Světová válka a naše revoluce budou v historii československého národa a státu 
z těch činitelů, kteří budou v budoucnosti spolutvořit naše národní tradice. Proto musíme podle 
Dr: Beneše s láskou a oddaností myslit na tuto epochu naší historie, proto musíme se k ní blížit 
s úctou, s objektivností a s láskou k pravdě. Nesmí jít osobně o nás, o chvilkové zájmy, boje a ne
shody dnešních dnů, o naše různé výklady těch neb oněch událostí. Jde o to, co chceme z dnešních 
bojů o idee a zásady předat našim budoucím generacím, zda thesi o politice dvou želízek, či nepo
skvrněný prapor mravní čistoty a národní obětavosti, posvěcený nezdolnou zásadovostí, zda poznání 
pravdy a reality či fantasie a politicky dětinskou romantiku jakožto metody politické práce a odpo
vědné činnosti národní. Je známo, že zájmy národa a státu jako celku nekryjí se pravidelně s.cíli den. 
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ního boje stran, tříd a osob. Bývají obyčejně synthesou, jež z boje toho vychází. A tato ·synthese musí 
býti vybudována právě na historické objektivní pravdě; neboť zájmy státu a národa a skutečná histo
rická pravda nikdy se nekříží, nikdy si neodporují. »To vše je«, pravil Dr. Beneš »výrazem jedné 
veliké historické pravdy, již všichni musíme stříci jako oko v hlavě. Národ nesmí nikdy sám sobě 
lhát«. »Jen silný člověk a jen silný národ snese pravdu a plnou pravdu. A jen touto pravdou zase se 
posílí, neboť má potom cesty, jak chyby napravovat a vítězství své zajišťovat. Nejsme-Ii dosud tak 
silni, jsme povinni my, generace našeho národního a státního vítězství, národ k tomu připravit a vy
chovat. To je nejlepší příprava k udržení svého vítězství. Národ, který ví, v čem chyboval a čím vítězil, 
dovede se vyvarovat chyb, omylů, skepse a pesimismu a dovede připravovat cesty svým dalším úspě
chům« (str. XIII.). 

Doufejme, že vydání dokumentů učiní konec všemožným poťouchlostem proti naší zahraniční 
revoluci a jejím představitelům a znesnadní vyvolávati umělé rozpory mezi ní a revolucí domácí. 
Aspoň mezi lidmi čestnými, kteří jsou zvyklí bojovati s otevřeným hledím. A. Klimt. 

EMIL SVOBODA: ŽIVOT A MYŠLENKA. O ideách toho, co jest aco se děje. Aventinum 
Praha 1928. Stran 141 za Kč 18'-. / 

Smysl všeho je - žít s očima otevřenýma a časem se zamyslit .. Přemýšlet o věcech, které kde 
kdo mluví, o nichž snad · právě proto už nikdo nemyslí. Duševní převaha spočívá v umění, bohatě 
žít. Vidět, co jiní nevidí, zamýšlet se nad tím, co jiní přecházejí bez povšimnutí. Pronikat pod povrch 
věcí tou tvrdou vrstvou, která tisíce jiných odstrašuje. Vmyslit se do nových proudů, myšlenek a hnutí, 
otvírat okna vstříc vanutí budoucnosti, chápat, co zatvrdlé mozky a zkornatělá srdce nechápou. A mi
lovat člověka, milovat život, kterému sloužíš. Tomuto kredu zůstává . Emil Svoboda věren ve všech 
svých knížkách, které jakožto soubor drobnějších a větších časových úvah tvoří vždy zaokrouhlený 
celek s bohatou náplní myšlenkovou. Vše posuzuje sub specie aeternitatis, na vše přikládá měřítko 
mravnosti praktického filosofa, nezapíraje při tom bystrého moderního právníka. 

Svoboda je horlivým hlasatelem spravedlnosti jak politické tak i hospodářské, sociální, kulturní. 
Všeobecné zvyšování životní míry lidu je mu základním úkolem národním a státním. Nevěří, že země 
neuživí těch, kteří její poklady odevzdávají životu. Civilisace má nedozírné možnosti vytváření život
ních potřeb. Ale neschopnost spravedlivého rozdělení statků otravuje život. Lakotná vášeň hromadění 
bohatství zachovává a prohlubuje děsné stíny, které se táhnou za vývojem civilisace. »Bojujte za nový 
společenský řád, který dá mladým lidem možnost rodinného života; který vypoví boj lidské bídě; 
který postaví přepych na druhé místo i který se především postárá o to, co je základní podmínkou 
života a jeho zabezpečení do budoucnosti« (str. 91). 

»Jsem odpůrcem«, praví, »každého násilného režimu, který se udržuje krutostmi při své moci; 
v;ěřÍm, že každá diktatura, která nedovede včas přejíti k svobodě a demokracii, hromadí proti sobě 
a napíná síly nepřekonatelné. Těmi silami musí zahynouti, neobrátí-li se včas« (str. 96). Trestem je 
možno podle Svobody i dobrého člověka demoralisovati. Laskavý trest, kterým prozařuje soucit, jest 
lék. Nelidský trest je otrava. Je-li trest takový, že člověku docela zčerná pohled do budoucnosti, že 
už nemá co ztratit ani več doufat, je mravně zn:ičen. I v trestu musí zůstat trochu naděje. Trest bez 
konce a bez naděje je věc nesmyslná. Trest smrti je přežitek barbarství; . je znamením neschopnosti 
civilisace, zabránit zločinůin jinak, než zabíjením lidí; je to soustava léčení příznaků nemoci, nedove
deme-li léčiti jejich přÍčin. »Trest smrti je zároveň hanbou křesťanské kultury« (str. 93). Svoboda 
připouští, že nemŮžeme na světě uskutečniti ryzí, éthickou spravedlnost, že nemŮžeme pro životzá
stupů stanoviti zásadu: »Nikomu neubližuj« - leda tak, že to jest ideál svítící v nedostupné výši, 
kterému se chceme ze všech sil přibližovati. Ale neúměrnost trestu, zřejmá nespravedlnost, obrácení 
se zády k ideálu - to jsou zlé úkazy. Zraňují lidi dobré vůle a zraňují je nástrojem otráveným. Takové 
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