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Jaroslav Stráns l?ý:

o volební reforme list druhý.
Známá episoda pred snemovními pr~;dnina,m~ ,uká

a1a, že uzákonení zmeny volebního radu zavlslo n~
okolnostech na kterýd1 duvody obrancu a odpurcu
O nnvy nic' nezmení. Nemám illusí o praktickém vý
znamu argumentu, které s,nášíme protÍ' volební re
forme. Marnost vyvracet duvody, o které by se snad
i!toalicníplán mohl opírat, je videt z toho, !-e n,i~om.u

vedoucích koalicrních politiktl se nechce prednaset Je
a hájit jich. Jediný pokus o cosi takového jsou Bechy
DOvyclánky, kterých, jak zkušenost ucí, by ne.bylo,
dybyBechyne sám byl ješte clenem, P~tky. BL:d:~h pan
tríbrn)' chtít se Šrámkem a ostatn1l1:11}?lebnl rad, po~
le n.I\lOVYzmenit, bude zmenen. A Jeste bude zdarne
koncení tohoto dí la dttkazem že všichni, kdo se ho

úcastnili, jsou konstruktivní, politictí a státnictí l.idé;
but delat zákony, at jsou jakékoli, je kOI~struk.t1:'nl
litika,kritisovat jejich osnovy nebo el~bo~raty, ~t.Jest.

ritika jakákoli, je práce pouhýd1 žur,n~l:s.tu. Byh JSI~.e
Ž casto cejchováni jako r o z k I a dne z I v I y. Jak Jl
ak, ne-Ii tímto cejchem, by vyrídili naše úsilí:, té t o
ri, kde pfQti jejich mechanické synthese ukaZUjeme na
rávo, prospešnost, organickou ,nutnost ro~kl~?u. Ko
ejme tedy každ)', co musíme. Ne~matenl kn,:dou ~
hrdou si vzpomei1me, že i slL~nceje rozk}adne" k.d'yz

vítí na mrtvolu. ~trezme se Jen, aby 1st! a naslhm
rivilegovan).chPoradateltt se neporušil i p~rádel~ r:t:Y-
lenkového sveta našeho, strezme se smlslt s Jejich
matkemsVLlja stát se pohoršením, které z niel::,vzešlo:
Ozpravao volební refor~e, následkem !;eLpnmnostl
otivace a následkem optlCkeho klamu, Jlmz obsah a
otivyosnovy obluzují 1 mnoh? jejich~dpttrct\ nej~e
jádru. Rád by,ch tu proto nejprve ukazal, v cem Je
uprímnost a v cem optický klam, které podstatu spo
skreslují.

Obecne se mluví o problému' volební reformy jako
sporu mezi volicem, který chce nejširší n;erou uplat-

it svouVLilia demokratickým státem, ktery bez ohledu
a možnour'ozervanost volicských mas s a poslaneckých
d kate0'Orickyvymáhá parl.ament s vetšinou ochotnou
SChOP1~0L1utvorit a podporovat vládu, protože be.z
rlamentu který takovou vetšinu má, nemttžeme eXI-

ovat. Modloslužebníci menšin, jste hrobari vetšiny!
volají na nás osnovatelé zmeny volební~o rádu. ~ e

povedelibychom jim cele..a neo~po~ecl~h by~h?~ym
hlavní veci, kdybychom Jim nerekh V.IC,nez ze JSou

loslužebníci vetšiny a hrobari vohcovy svobody.
tato volební reforma se chystá znásilnit a dobít,
práve parlament a parlamentarismus. Volice jen

idí, - ošidí ho o parlament.
Nelze zaprít, že pripravená reforma prinese kvan

tní. ne kvalitní zmenLIvolebního rádu, a mttžeme tedy
íkat, že prinese jen kvantitní zmenu, neJ?rihlížíme-li
jejímu vlivu 'l1avývoj našeho parlamentansmu a k to
u, že práve tento vliv je skutecnou pohnutkou osn 0-
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vatelLt. Ani za nynejšího stavu se neprovádí zásada
pomernosti v plném rozsahu. I dosavadní volební rád
má svoje quorum ve volebním císle, jež. musí stra;ta
v jednom volebním kraji získati, nemá-li ve druhem
skrutiniu ztratit všechny hlasy získané v župách ostat
ních. To není malé omezení. Vezmete do ruky statistiku
volebních císel a poznáte, že ani strana, která by do
sáh'la na ctyri sta tisíc hlas ti, nemusí dostat ve druhém
skrutiniu mandáty protože nemusí dostat ani jeden ve
skrutiniu prvním. ' Kdyby hlasy nárociní demokracie a
cs. socialisttl byly bývaly rozdeleny rovnomeme po
všech župách, a snad jen po ceských a .slovenských žu
pách, nebylo by ve snemovne jediného poslaJ\1ce te~hto
stran. Kdyby taková neštastná rovnomernost postihla
ješte tretí ceskou stranu té velikosti, a Nemci a Madari
se náhodou nehode toho druhu vyhnuli, mel'i bychom
v parlamente nemecko-madarskou vetšinu. Jest to kom
binace zcela nepravdepodobná, ale její možnost si mtt
žete s tužkou v ruce snadno overit. Ukazuji na ni, aby
bylo videt, že už za dosavadního volebního rádu mttže
více volictt zttstat bez zastoupení ve snemovne než dva
ze sta. šest politických živnostníku prišlo tam j'en
proto, že jeden dobyl v prvém skrutiniu pražského
mandátu. Rozdelení pražské župy jest jen administra
tivní a volebne-technické opatrení, zase jen, samo
o sobe vzato, kvantitní a ne kvalitní, uvážíte-Ii, že oba
nové volební kraje budou ješte mít mezi ostatními ve
likost hodne nadprttmernou. A prece se tímto opatre
ním v konkretním prípade mttže politické strane prístup
ke druhému skrutiniu a vstup do snemovny dttkladneji
zabarikádovat než dvouprocentním quorem. Poslanec
Bechyne ríká, že ýláda »chce omeziti ochranu a právo
menšiny zpusobem velmi umírneným«. Nemohu mu
v tom odporovat. O mez e n í vol i c s k é s v o bod y
bude opravdu jen o malounko stupnováno. Ani ve vý
beru stran a kandidáttt neby.l volic pred volební refor
mou o mnoho vetší pán než bude po ní. Zbývá ješte
pochopitelný stesk, že se chtí velké strany delit o hlasy
svých odptlrctt. Za dnešního stavu teží z volictt, který~
se nedostalo zastoupení, zase odpurce národní, a ten je
dosud víc než OdptlrCe, nebot je neprítel. Nové bolí a
staré bolelo.

Nezáleží na tom o,c se vo.licova svoboda má nove
zkrátit, záleží na t~m, pro c se má zkrátit. Co hrozí a
kyne (jak se kdo na to díváme), je zabezpecení u r c i
té vetšiny, která špatne vládla a která se chce špatnými
prostredky u vlády udržet. Celá vetšinová argumentace
je vadná a naskrze neuprímná. To je videt i z clánku
Bechyn,ových.

Také Bechyne si zorný úhel, jímž se dívá na volební
rád strojí tak, jako by ve vhodné reforme šlo jen o to,
aby' parlament byl schopen vytvoriti vládu, nebot k to
mu úkolu jej demokracie i.nstalovala, a selže~li pri nem,
promení se z cinitele kladu v mocný zdrOj rozkladu.

Kdo prý vidí v de~okracii pou7:e obcan~v~rozt;mej vo
lice), a nikoli take parlament, J~ nevy.lec1t~lny ~lepec.
To všechno je pravda, asi takova pravda, jak~ ze sud
je pro víno a ,nikoli víno pro sud. Parlament Je smysl
voleb, nejsou volby smysl parlamentu. Tato pravda
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však pranic nemení na té, kterau jsem si vzal za úvo.dní
verš ke kázání a volební refarme: že vína lze delat také
z révy. O parlament stajíme, prataže stajíme o parla
ment dobrý, o vládu stojíme, prataže stajíme a pará
dek, ne protaže stajíme a pány. Paslanci Bechyni stací
vedet, že je demakrat, a že jsme demakrati. Ale ješte
nad tato. ,chvalitebné vedamí je vedet, pro. c jsme de
makrati, t. j. k cemu je demakra1cie. Pazorujeme-li par
lament z tahata hlediska, neabjeví se nám jako paci
tadla a peti r,ádcích kulicek, pasunavaných na drátku,
ale jako. rada pas 1anc II, a bude nám zrejma, že nebez
pecí, kterým zásada pamernasti parlament ohrožuje,
jest dacela jinde než ve štepení stran. Bahužel advrací
fingavané nebezpecí pazarnast ad skutecného. a volební
refarma predstírajíc, že se stará, aby se z parlamentu
nestala tríšt, delá z neho bahna.

Bechyne nezakrývá pachybností, které má a udržitel
nasti celé praparcní saustavy valebníha práva. Zná ji
ste výhady, kterými zásada pamernasti vyniká nad zá
sadu prasté nebo relativní vetšiny, jinak by nebyl v re
volucním náradním shramáždení s námi astatními pra
parcní saustavu ústavne zarucil. Pres jeho. skepsi
tvrdím, že ani dnes, maje sám razhadnauti, by nezavedl
vetši.navé valby; kdyby ha nezdržely duvady palitické
ethiky, jiste by nechtel adpavídat z risika a ze ztrát, ji
miž by majoritnísaustava dnes nebo. zítra ahrazila sa
cialismus a ochatu sacialistu k demakratickým metha
dám. Zásada menšinavá je teplý sklenník, kde fauna
muže nekdy prarazit skla, zásada vetšinavá je obtíž
nejší evaluci a príznivejší revaluci. Pamernast je ventil
prati revalucním výbuchum a teprve pamernast je de
makracie dusledná, protože pramítá duchavou diferen
ciaci lidu v lidavé zastupitelstva verneji než valby vet
šinavé a nutí nárady, trídy strany a kanfesse, které
spal u žijí, aby se také spalu radily a dahadavaly. Ta
všechna paslanec Bechyne dabre ví, ale ví také, že .navá
úprava valebníha rádu musí býti zalažena na kritice
úpravy staré, a hájí valební osnavy lagicky, když jí
hájí kritikou platného. valebníha rádu. Jeho. nehada je
v tam, že vytýká pamerné valební saustave jednak chy
by, které s pamernastí nemají nic spalecnéha, jednak
chyby, které apravdu s ní pajmave sauvisí, které však
se volební refarmau padstatne, ne-li nenapravitelne,
z h ar š í, a k jejichž adstranení, nezbytnému práve
v zájmu parlamentu a parlamentarismu, paslauží pravý
apak taha, co. se padniká valební refarmau.

Predevším tedy jest naprosto. falešná these, že pa
merné hlasavací práva jest neprízniva parlamentnímu
režimu a mažnasti utvarit ve snemavne vetšinu. Fa
lešná prata, že prapar1ce není štepení stran príznivejší
než saustava vetšinavá, nýbrž nepríz.nivejší, faleŠil1á
prata, že mažnast utvarit snemavní vetšinu, kaalioní
scho.pnast stran, nezávisí na pac t u techto. stran, nýbrž
na jejich palitické kulture, úmerné palitické kulture ab
canstva.

Tvrzení, že pamerný valební rád haví vzrustání pactu
palitických stran, Bechyne nepranáší prímo., jest však
skryta ve tvrzení, že vo.lební refarma ve svém úsilí
nepustit do. snemavny nové, prirazene že malé strany,
jest slabý pakus a zachránení praparcníha systému. Ta
tedy praste není pravda. Pa této. stránce se vetšinavá
soustava liší ad pamerné jen tím, že nutí strany, aby
spalu sautežily nejen pragramem, ale také asabnastmi
paslancll pavalaných k jeho. upl.atnení ve snemavne. Za
majaritníha valebníha rádu muže býti ve snemavne za
staupena tolik palitických stran, kollik je valebních

akresu, ta je talik, kalik je paslancu. Samotní emci
meli ve vídenské snemovne 7-8 palitických stran. Co
dnes je saustredena v cs. náradní demakracii, byla ve
víddíské snemavne zastaupena jako. patero. palitických
smeru. (Mladaceši se Staracechy, radikální pokrakári,
realisté, lidaví pakro.kári.) K dobytí mandátu pamocí
hlasu z celého. státu musí tu býti myšlenkavý smer nebo.
aspan odstín, k dabytí mandátu v jednam valebním
abvode stacil hrabe Vajtech Šternberg.

Tvrzení, že nesnáz utvarit ve snemavne vládní vet
šinu roste s pactem stran, kterých je k jejímu utvarenÍ
zapatrebí, je za nekterých akalností zhala nespráVl11é,
za jiných správné jen relativne. Predstavíme-Ii si naši
snemavnu slaženau rz. tretiny bemeckých ,nacionálu,
z tretiny kamunistu a z tretiny nacianálu ceských, ne
vysním si z tahata ráje paLitickéha zjednodušení žád
nau snemavní vetšinu. Vke stran je více odstínll a více
adstínu mlIže praspeti skladnejší palitické úprave.
»Chcete nutit saciální demakracii, aby po valbách se
dela v kaalici s Karlem Práškem, když tam satva vy
drží s AntanÍnem Švehlau? Chcete ji nutit, aby sedela
vedle Andreje I-Ilinky, když jí i ten Šrámek leze
z krku? Chcete delat vládu z devíti, desíti politických
frakcí, když pet kantanistú pastací k delání taha, cemu
sami ríkáte raztrhaná chalupa? « Kalik tu je recnických
otázek, talik je tu recnických kl11yfu. Prac pak zravna
Prášek a zravna Hlinka? Hlinka se do snemavny da
stane i pres Bechynavy závary, a je-'Ji Bochyni se
Šrámkem tak težko., prac pak mu pamáhá prati Kader
°kave secessi a prati Ka.derkavu pakusu o arganisaci
malazemec1ekll? Prac zravna Prášek a jen Prášek?
Když jsem adcházel ze snemavny, kdo. mi ta v Právu
Lidu srdecn)"mi vetami dadával mysli k apelu na mo
derneji orientavanou buržaasii? Prac zravna Prášek?
Maskevskému kamandu se práve vymkla a nezávisle
organisavala frakce ceské kamunistické strany, která
by se dnes mahla slaucit se aciální demakracií jen
s úplnau ztrátau svého. vlivu v delníctvu, jež s ní šlo,
a která se pres ta mllže casem vyvinout ve velmi uži
tecný clánek sacialistické a demakratické franty. Slo
vem strany a frakce se clení také do. stredu, nejen od
stredive, a prato je poucka a závislasti jejich koalic
nosti na jejich pactu falešná. Nemluvím ani a tam, že
razmanitast stran pripauští razmanitejšÍ kambinace pri
tvarení vetšiny, - také apasicní blaky se valební re
farmau patrifikují prati dissidentum a prati umírnen)'m
živlum. Že pet kantonistú svedla jen raztrhanau cha
lupu, není dukaz, že by ji1ch asm nebo. deset nesvedlo
nic lepšího.. Ovšem, že nekdy, relativne, znesnadní do
hadu pacet stran, jež se mají dahadnaut. Ale bez práce
nejsau ani kaláce, tím méne je bez práce parádne krytá
chal~pa. Ta naše raztrhaná nemá díry prata, že se pet
kantanistú dahadavala príliš težce, nýbrž prata, že se
dahadovali príliš lehce. Ta raztrhaná chalupa je zra
zen)" sacialismus, ažvýkaný nacionalismus, zprofano
vané ,náboženstvÍ, 'razviklané verejné ,svedomí, zne
hadnacená palitická morálka. Valební refarma je prece
verný abrázek, jak p o ha d 1n e se ta mMe delat, když
se ta pahadlne delat chce.

Nelze tedy tvrditi, že pamerná valebnÍ saustava preje
a b e c n e slažitému stranickému vrstvení více než sau
stava vetšinavá, a nelze tvrditi, že jednaduššÍ stra
nidcé vrstvení pamáhá ob e c n e vzniku snemavní vet
šiny vydatneji než s'ložitejší, clenenejší a bahateji ad-
tÍnavané palitické stranictvÍ. Neharuji pro. hypertrafii

palitických stran, vím, jaké je v ní nebezpecí, at jsou
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olby pomerné nebo majoritní, nepopírám, že politická
kultura všude pocet stran zmenšuje. To jest jiná ka
pitola,k níž se brzo vrátím. Tvrdím jen, že politickou
kulturu -nelze nahradit mechanickým opatrením, jímž
ti, co jsou v moci, znásilnují ty, kdo je kritisují a kdo
nabízejí dukaz, že nezbytných státních cílu lze dosíci
cestnýmiprostredky, že dohoda, která vedla k politické
mucachru, muže také vésti k politickému rozumu, a že
kompromis, který byl z a pre ním zásad, muže také
být jejich s o u hro u. Na poslance Bechyni pusobí,
jak nás ujištuje, komicky, že se mluví o monopolisacní
naze vf''' .:h stran, když prece volební rád byl delán
hled;~. menšiny. Zde máte v jádre celou neuprím

nost naší koalicní politiky. Ovšem, že každá z koalo
vaných stran je sama menšinou. Ale vudcové techto
menšinje semkli ve vetšinu, které stát potreboval, a
vedli si pak nedobre, ne tak, jak stát potreboval, ale
jak potrebovaly strany a lidé. Svého, ne obecného, si
ty strany hledely, a když nadchází den, kdy mají sklá
dat úcty, pecují jejich »odpovední živlové«, aby, kdo
odpovedenze starého hospodárství není, nebyl ani
volitelnýk novému. Žádný pokus o jiné methody v prí
"tí snemovnea v príští koalici! Žádná nová strana do
nemovny!Bud si vyber nekterou z vládních stran, at

jakkolisoudíš o koalicní politice, nebo pomoz nekteré
trane oposicní, at jakkoli soudíš o vhodnosti oposic-

ního postupu v parlamente osvobozené vlasti. To je
vtip volební reformy: pomernost, ale jen pomernost
držite!úmoCÍ'; pomernost pro praeterito: do minula,
ne doprítomna a do budoucna .. Ti, kdo se už pomerili,
. "tese pomerí a pomerne si odmerí. A dále - »ne
chcemežádných snatku více! Ti, kdož jsou už ženati,
at zbudouna živu, ti ostatní at zustanou, jak jsou.«
Pro maléstrany má poslanec Bechyne útechu, že se po
litikanedelá jen v parlamente. Budou-li hodné, vyro
stoua dostanou se i do snemovny, leda že by se mezi
tím velké strany sloucily ve vetší bloky (socialistický,
obcanskýa p.) a znovu zvýšily quorum, ovšem zase ne
v monopolisacnísnaze, nýbrž z péce o parlament a vet
šinu. Pak by se mohly malé strany nechat ješte chvíli
rust mimo snemovnu.

Pomernost byl a, ale je prakticky rozebrána a vy
prodána.Skutecná a nesporná nevýhoda pomerné sou
tavy, kterou mela každá nová úprava volebního rádu,

podlemožnosti vyvažovat, nabývá osnovou volební re
formy zhoubných rozmeru a úcinkLl. Nevýhoda je ta,
žeza pomerných rádu volebních str a n a prerustá lid,
osobnosti instituci: je mocnejší než volic, mocnejší než'
poslanec, mocnejší než snemovna. Pomoc jest jen
v so u tež i stran o vde jnou moc, podobne jako jen
soutež ciní snesitelným vlastnictví soukromé. Zhouba
jest v o mez e ní s o ut e ž e, - proto, opakuji, není
tolikvýznamno, že se omezuje právo volicovo, jako že
se omezeníma ztížením souteže stran nových zmenšuje
odpovednost stran, v parlamente zastoupených, zatím
cosoustava pomerných voleb beztak význam str a n y
zvelicujemerou parlamentarismu nebezpecnou.

Proc nejsem v nekteré strane?
Pane redaktore!

Dovoluji si zaslati odpoved na anketu l>PrOCnejsem v ne
které strane?«

I. Nejsem v žádné politické strane, ponevadž žádné naší
politickéstrane ani ve snu nenapadá hájit dusledne principy
demokracie.Ze stran oposicních by pricházela y- úvahu jedine
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strana komunistická, ponevadž je to jediná o p o s i cní ceská
strana. Avšak cíle jejího politického snažení jsou mnc zcela
cizí, zpusob jejího boje pak z duše protivný. Odevzdat pri
volbách hlas strane komunistické neznamená nikterak pomáhat
proletariátu v jeho boji s kapitalismem, nýbrž dávat se dobro
volne v politické podrucí Moskvy. Nyní po dosažení státní
samostatnosti mužeme si své záležitosti - specificky cesko
slovenské - vyrídit podle své' chuti a bylo by to pro naši
životní schopnost velmi smutné vysvedcení, kdybychom místo
túho sami chteli tancit podle nO'1:yjakéhosi pana Zinoveva.
Komunistická strana totiž nic jiného nedelá a delat nemuže,
než že tancí tak, jak se v Moskve píská. (Viz poslední spory
uvnitr komunistické strany.)

Z koalicních stran pro mestského inteligenta není treba uva
žovat o strane agrární a lidové. Zbývají: nár. demokracie,
strana cs. socialistu a sociální demokraté.

V nár. demokracii nejsem z tech duvodu, které jste, pane
redaktore, uvedl ve svém clánku »schází nám ješte jedna stra
na?«. Je ješte jeden motiv, který me od nár.-dem. strany od
puzuj e: zcela neoduvodnený kult Dra Kramáre. Nár.-dem. stra
na - tot On. Kdel{'teré príležitosti se využije k jeho oslave
(desáté výrocí jeho zatcení!); Dru Kramárovi nejde ve strane
vše podle chuti, i uciní velké gesto a vzdá se clenství v Petce.
Pak se nár.-dem. poslanci radí a pošlou deputaci k Dru Kra
márovi s prosbou, aby proboha v Petce zustal. Dr. Kramár mi
los1ive svolí: Sláva! Nazdar!

Cs. socialisté? Nestravitelná smes nacionalismu, socialismu
a afér. Je však úžasné, jaké ponetí má tato strana o demokra
cii, o rovnoprávnosti všech obcanu. Prosím: Je valný sjezd
strany. Referuje ministr Stríbrný, vudce strany a clen Petky:
pohrozí státním zamestnanetlm od n e tím a k t i v n í h o
vol e b n í h o p r á v a pro ten prípad, že by se domáhali jiné
úpravy svých služebních pomerll, než na které se usnesla vlá
da. (Den na to se objevila v novinách oprava, že prý šlo jen
o pasivní volební právo; kdo ví? To konecne na veci mnoho
nemenL) Jak naložila po tomto výroku s o c i a I i s t i c k á stra
na vde m o k r a t i c k é republice s ministrem-p o s I a n c e m,

. z vol e n Ý m také a: to predevším státními zamestnanci? Zu
stal vlldcem strany dále. -

2. Dríve mi byla nejbližší strana sociálne-demokratická.
Avšak 'sympatií k ní jsem pozbyl, když ministr Bechyne se bil
s takovým e1ánem za tiskovou novelu a chtel omezit »katastro
fálnÍ« príliv intelig.ence zrušením filosofické fakulty Masary
kovy university v Brne. Také mne byl nesympatický jeho ná
zor na kulturní podniky, specielnc divadla, který se projevil
velmi dLlkladnými škrty v subvencích. Ministr národní osvety,
který se sám snaží co nejvíce omezit výdaje na národní osvetu,
je podívanou ponekud absurdní. Po té s·tránce stací srovnat
ministerstvo národní osvety s ministerstvem národní obrany.
- V odhodlání nevolit ani tuto stranu jsem zvlášt nyní utvr
zován jejím chováním v prípadu Habrmanove, které svedcí 
jak to jenom ríci pokud možno zdvorile? - o velmi omeze
ném okruhu zájmu této strany.

3. Pro príští volby do parlamentu jsem odhodlán nevolit
rebus sic stantibus, leda že by vznikla nejaká nová »strana ne
stranných«.

Poroucím se v dokonalé úcte J. B.

..

P. T. Redakci týdenníku Prí tom n o st!

Nové >Mesto n. Met. 1925.

K Vaší ankete:

Jsem docela obycejný tuctový inteligent, který pred válkou
v tesném prostredí »rakouského obcana« utvárel si svítj životní
názor; rozešli jsme se tehdy se Rímem, v duchu vypovedeli
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Rakousku poslušnost, nestali jsme se vlastencíky, am Jsme nešli
mezi socialisty. Dívali jsme se, ac mladí, strízlive na beh dejin
a videli spásu malého, nesamostatného národa v jeho vnitrním
obrození, v jeho životním· mohutnenÍ. Cizí literatura, cizí vedy
byly nám bližší našich. Neverili jsme ve válku, neverili v pád
Rakouska, ackoliv jsme je nenávideli. Válka videla nás mnohé
jako rakouské vojáky, nebyli jsme legionári. Válka, její hn"1zy,
utrpení našich doma, revoltuje nás vnitrne. Stáváme, se zaprisá
hlejšími zastánci práva, spravedlnosti, jsme mravnejšími.

Když tem šCastnejším z nás podarí se utéci z rakouské fronty
na druhou stranu, odchází On, sám, Goletý, jako psanec za
hranice, aby naplnil poslání života svého. Zdraví, bezpecí, cest,
rodina, zasloužený již odpocinek - vše obetuje se pro svobodu

národa. A bojuje dobre, nadlidsky, po celé témer zemekouli,
nekolik oddaných mu duší s ním. Bojuje cistýma rukama,
svatým zápalem, ohromným svým vedením. Teprve když i k nám
ze zahranicí dochází zprávy o jeho dobré práci, vylézají poli
tikové ze remesla z der.

Po trech letech se vrací, prináší jakoby boží mír porobené
a mucené vlasti. Národ žije ve svatém nadšení, v zápetí ale
vlny nadšení, zanícení opadávají a strízlivý, prosaický život se
ozývá. Ti, jichž lokty jsou silnejší, jichž ústa vetší a neomale

nejší, jichž kapsa nenasytnejší, zabírají svobodu národa pro
sebe, jakoby ne on, ale oni a jen oni ji vykoupili. A tak se mi

zdá. že zde zacíná tragedie národa. lejenom nevidí a nechápou,
že podarilo !;e jedinci proti všem drobnou a, cílevedomou prací
celého lidského veku, zasveceného službe druhým, vrátiti ná

rodu poklad nejdražší, oni nerozumejí ani odkazu jeho; že
v demokracii leží naše síla a spása; ale stáváme se svedky snad
v zápetí po nejslavnejší fázi našich dcj in tak do duše zahan
bujících chvil, kdy dnes ta, zítra ona strana, osoba, kdokoliv,
i "pan nikdo« kydá hanu na jeho cistý štít. Jakoby pojem cti.
mravnosti, úcty byl naší novopecené demokracii cizÍ.

Nechme nárkt't. Konkrétne: Jediný cílevedomý, kladný, po
ctivý program politický, politická demokracie presidentova -
byl od jednotlivých politických partají - nositelek svrchované
moci nad národem - prijat tu s nepochopením, tam s pohr
dáním, jinde se shovívavým strpením, jako okrasa skleníková,
ale nikde jako program. Krásná hesla byla prišpendlena na

stranický prapor jako vlastní, a když již ne jako vlastní, s u:'á
ním autora, byla to vždy jen prázdná slova pro nedelní parády.
I o roucho jeho metali los.

Uvedomuji si, že jenom do dLlsledkll a se sebezaprením a bez
nárocne provádená demokracie dala nám samostatnost a jeno~
pokracování v tomto programu, doplnení politické demokracie
demokracií hospodárskou, dá nám možnost a' jistotu svobodu
udržeti a vybudovati, Uvedomuji si naši choulostivou poli
tickou situaci a posici, vklínení mezi Nemecko, Rakousko, Ma

darsko, s Poláky težko býti za dobre a prátel dobrých málo
a daleko - a nesmím si uvedomiti naši hospodárskou situaci.

Národ pilný, pricinlivý, oddaný, dobrý, v jádre jen demokra
tický, a zeme? Perla zemí habsbnrských. A výsledky šesti
letého hospodarení? Ohromné dluhy uvnitr i do ciziny, že ne

kolik generací je zatíženo predem, zatím co životní úroven
poctivého jedince pri daleko intensivnejší námaze než pred
válkou, klesá a klesá.

A nyní k Vašim otázkám. Myslím, že žijeme již v tom
sedmém tucném roce politické konjunktury a že príští rok ná
sledkem vyjedeného a vyprázdneného krámu bude již ve zna
mení tech hladových let. Politictí ketasové zacnou vymírat,
kalné vody opadávat, zbylé bahno se vysuší, vítr rozfouká

prach po nivách a luzích ceských a pak snad vzklící v nouzi
nejvetší tu a tam síme pravé demokracie. A snad se pak do
ckáme inteligence i své malé partaje. Pak budeme mezi svými,
budeme odevzdávat kandidátky se svými nám známými kandi

dáty, za než se nebudeme stydet. Zatím ale budeme pestovat

svoji demokracii pcknc doma, mezi svými, pak ji dáme do
okna, do zahrádky, pak do dílny, úradu, spolecnosti a až na
posled s ní pujdeme na ulici, mezitím už bude beztak plnoletá,
Zatím se na to tešme,.

Uctive Vás pozdravuje oddaný
Maxa Fraenkl.

*
Pán redaktor!

Uverejnili ste výzvu k diskusii na thema: Preco nie som
v niektorej strane? Dovolím si Vám odpovedieC na položené
otázky.

Predom poznamenám, že otázka ,príslušnosti k strane nie je
spec,ielne otázkou tak zvanej anarchisticko - individualistickej
inteligencie. Naopak. J a som presvedcený, že medzi prostým
fudom najde sa ,pomerne viac jedincov, ktolÍ z presvedcenia
nemajú presvedcenia puncovaneho programom tej ktorej poli
tickej strany, ponevác tušia, že vacš<Í,na aktivných a ci vedúcich
cinitefov stran je tak obratná, že vsugeruje stúpencom strany
názor, ako by jestvovanie a úcinkovanie vodcov strany malo
na zreteli jedine záujem celku a nie osobný, hoci skutecnost
býva opácna. Mažeme si však myslieC, že každý chce žiel a to ct,

najpríjemnejšie, aby bol blažený už tuna na zemi, a preto ne
líšia sa agitátori a organizátor i politických strán v mnohom
ohfade' od knazov cirkví, ktorí tiež chcú žil, ale majú to lepšie
usposobené, takže príslušníkom éirkve stáva sa každý hned ked
sa narodil, kým do polit'íckej strany vstupuje až má rozum a
vlastný úsudok (niekdy tiež nie, ale vynimka potvrdzuje pra
vidlo, hod možno, že casom v.ývoj sociálného usporadania tak
pokrocí, že clovek sa bude rorlil už ako príslušník urcitej, poli
tickej strany a ušetrí si neprijemnosti s rozhodovaním o tom,
ktorá strana je mu najbližšia).

Ako vid no, odpovcdám nepriamo a definujem analogiou tó
nom snad trocha ironický"m, avšak i to má svoju prícinu. Zdá
sa mi totiž celá tato otazka tak daverná, že obdivujem odvahu
k jej predloženiu verejnosti, ale snad práve preto nechal som
sa tiež zfákal k odpovedi, ktorá bude lakonická:

Nie 'isom v politickej strane, ponevác ideologicky nepotre
bujem spravoval sa programovým presvedcením (rovnako tak je
mne prežitkom náboženská vierouka, ktorá mne pl1Ípárla ako
detské sukienky služiace viae dekoru než potrebe) a prakticky
nepovažujem naše politické strany za aparáty ozaj schopné
k uskutocneniu hlásaných programov ani stavovských a tým
menej ideologických.

N a druhou otázku odpoviem negatívne. Pre intelektuála je
najvzdialenejšia strana, ktorá sa oznacuje stavovska (agrárna,
živnostenská etc.) a len potom pridu na rad strany ideologické
a z týehto v terajšom case sú rovnako blízke a ci vzdialene tie

strany, ktoré sa oznacujú pokrokovými. SÚ to strany nár. dem.,
ces. soc. a soc. dem., ktoré programove sú snad v niektorom
smere diametrálné, ale v taktike sú vacšinou súbežné a preto

lažko sa pre niektorú rozhodnút.
Tretia otázka je najchúlostivejšia. J a robím tak, že budto

nevolím vobec, respektíve volím negatívne (1. j. tak, že od0

vzdám viaceré kandidátky a tým vyhovujem zákonu Iii svojmu
svedomiu, hoci viem, že som potom nevolil de jure nikoho, ale
dl" fakt o som volil strany mne najbližšie), alebo volím niektorú
z kandidátok pokrokových strán, kde poznám hodnotu kandido
vaných osobností.

V podstate myslím, že starosti niektorýeh intelektualov o prí
slušnost k strane sú prehnané. J edine závažným maže byt
zretef 50 stanoviska národnostne-mocenského a potom stací
rozhodnut sa pni volbách dfa svojho životného názoru bud pre

stranu pokrokovu, alebo konzervativnu, a ked ani nestací k uspo
kojeniu skrupulí svedomia, potom je najlepšie volil-nevolil.
Bol-li by snad vofakto v. pochybnosti pri volbe medzi tak zva
nymi pokrokovými stranami, tomu dovolím si poradil toto:
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sa škriepit, ci komunistická strana nie je tiež pakrokavá,

važnejšie je, že je ta strana v prvom rade robotnícka
a viac revo!ucná než pokrakavá ci evalucná a preto

ná ako protiklad krajnasti v podabe strany kanzervativ
(U nás reprezentovanej stranau fudácka-lidáckau.) Zbývá

nút sa len medzi stranau tak zvanou sacialistickau a ci

ckou, alebo polameštiacko-saoi'alistickau a v tomta ohrade
I byt logicky mysliaci clavek v pomykave, panevác tu
merítko praktickej príslušnosti k tej ktorej vrstve, dra

hmotného majetku. V prvam rade treba mat na zreteli,
tke politické strany majú v štáte za ciel uplatnavat hmotné
y svojich stupencov vaci vláde, alebo vc> vláde a preto
oduje, co ktará strana chce, ale ca vie uskutacnit. A
I i neschopní rudia najdú sa v každej strane. Ale casto
zi nimi takí, že sú schapní teareticky a nie prakticky,

e obrátene, takže kto privcl'a vyberá, maže len prebrat.
-ur;-

cervnu 1925.
*

Vážený pane redaktare,

ji, abych vydelá val peníze a získal kapitál k samostat
podnikání. Mám prirazene zájem a vedení verejných veci,

jako se zajímám na pr. a svuj abchad. Vstaupil bych da

y pecujlcí predevším a to, aby panoval uvnitr státu i na
mír, zart,lcujíci razvaj práce a podnikání. Domnívám se,

odemí stát má býti rízen tak, aby zajistil svým abcanum
ej"yš;í mlru blahabytu. Tenta blahabyt patrí predevším
jícím, podnikateli i jeho spolupracovníkum. Verím, že si
oslovenska vybudujeme novau Ameriku. Chci podporavati

ou myšlenku, upevnující vnitrní mír: tedy též myšlenku
'ce, i když uznávám její chyby. Dakážete-li Vy, že ta
ete lépe než strany kaalicní, pripajím se k Vám milerád.
I bych nerad, kdyby praponavaná navá strana byla pouze
ou t. zv. inteligence. Nedovedu si ji na pr. predstaviti

Balových ševcu neba vubec obcanu s velkou životni (prak
u) zkušeností.

Váš

Ing. M etzl.
*

Vážený pane redaktore!

aše anketa a tom, proc nejsme v politických stranách, nutí

lidí k zpovedi. Prota k zpovedi, ponevadž od prevratu
til se v naší vlasti názor, že clovek bez politické strany

tne ani obcanem ner,Í. Takových hríšníku jest mnaho a

'm z nich jsem já. Zpovídám se proto ze svéha hríchu
rád.

· Nejsem a ne m o h u býti v nekteré dnešní politické strane
vkolika duvodll: a) nemiluji stádovasti, b) neverím, že po

é strany jsou vedeny ideave a c) jsem individualista, pro
ž dosud u nás politického »zaškatulkování« není.

Žádná z dnešních politických stran není mi blízka. Prál
si pouze talik, aby každý volic, drív než jde k urne, mel

vnost sledovati jednání parlamentu, aby videl svaje zástupce
· práci«. Zcela urcite by nastala veliké trídení duchu. Jsem
vekem, který má jisté mínení a své cti (i abcanské) a po
ují za osobne necestné, voliti radu kývalu podle výberu
'tické strany veda pri tam, že palitika se delá v kulaárech.

Dosavadní valební rád prící se zásade demokracie, kterou
ústava vše m obcanum republiky zarucuje. Valební rád
ne z a ruc u j e svobadnou volbu, ale - jak už titul

didátek sám praví - v á z a n a u. Svabadná valba muže

· zarucena jen tehdy obcanum vše m, budau-li zrušeny
za n é kandidátní listiny. Nebat vázanost kandidátních listin

en se prící zásade svabody, ale i m r a v n o s t i, prato, po
dž je nemravné, nutí-li mne kda, abych k vuli jednomu
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claveku. kteréha znám a kterému verím, musil zvaliti ješte
dvacet »optimátu«. Tím saucasne jest dána adpoved na otázku,

jak se zachavám pri volbách. NI e m o h u voliti z duvadu
m r a v nic h a soucasne i z tah o duvadu, jelikaž nechci jed
nati proti duchu ústavníha zákana.

Odpovedel jsem, vážený pane redaktore, na Vaši anketu

pokud možno strucné, ackaliv by se o tom dalo psáti mnahc
a mnoho. Ale nechci unavavati. Chtel bych pouze ješte dadati,
aby každý inteligent, jdaucí k valbám, nejdríve premýšlel
a svém kraku se stanaviska mravníha. Snad patom se nám
podarí vnésti i da palitického života více mravnasti, které talik
postrádáme. Dovalávám se mravnosti inteligence prota, pone
vadž m u s í m predpokládati, že je ta práve inteligence, která
má mažnast jednati mravne z v Ia s t n í h a papudu a nikaliv
na rozkaz politické strany. A myslím, že jen inteligence to
muže býti, která má povinnost utvariti u nás - treba jen
malou -- stranu, aby vedla tento stát k lepší budaucnasti.
Nevím. jaké máte mínení o bývalé realistické strane: verím
však, že souhlasíte se mnau v tam názoru, že náš palitický
živat patrebuje sarganisavání po cti v c U,I kterí by šli da
politickéha boje s ideami m r a v ním i. Je pravinením ceské
inteligence, nemáme-li tuto stranu.

Odpus(te, pane redaktore, že jsem se trochu obšírneji raz
hovoril. Uznáte-li za vh0dna, atisknete i tuta adpaved.

S úctou
-hu,--

Budapešt, 24. \'11. 1925.
*

Vážený pane redaktore!

Pricházím také se svau troškau da mlýna. Prac nejsem
dosud paliticky arganisován, nebudu aduvodnavat, prataže bych
apakoval Itatéž, co již byla v nynejší ankete talikrát výstižne
povedena. Pockám se svojí prihláškou do okamžiku, až tu
bude farmálne ustavena strana, která duchavne už tu je, jak
a tam svedcí témer všechny dasavadní prajevy. Pekne ta pa

vedel p. krejcavský mistr V. Z., prave, aby se nechadila kolem
harké kaše a prikrocilo se k formálnímu zalažení nové pali
tické strany, která, at má název jakýkoliv, musí prevzíti úkol
bývalé strany realistické. Ukazuje se nyní, jakou bylo chybau,
že bývalí predáci realistické strany sedli mladacechum na lep
a pod svudným heslem všenárodní strany svolili k likvidaci
realistické strany. Na této všenárodní strane je nejlépe videti,
jak mála znamená sebe lepší pragram, zmocní-li se vedení strany
lidé, kterým je tento pragram jen cárem papíru a strana sama
jen prastredkem, který jim umožnuje uskutecnavat j~jich
osobní chautky a razmary. Kriklave nám ta ukázal nedávný
sjezd národní demokracie v Eme.

Chystaná volební reforma nemusí nikaha adrazavat ad za
lažení téta nové strany. Da nastávajících voleb nemahla by
sice již zasáhnouti, ale ponevadž pra príští zákonadámé abdobí
dá se pocítati apet s koalicí padabné saustavy jaka je dnešní,

bude politická demoralisace pokracavat a té ta smutné akalnosti
musí nová strana využít. VI této dobe muže si vybudovat tisk,

který je nejúcinnejším prastredkem v ideavých zápasech, a pri
pravit se organisacne a financne na valby nejblíže príští. N a v á
str a n a bud e !TI u set t a k é v á žne a vec n e z k a u mat,
je-li nynejší koalie;ní ,sous,tf[va k rádnému
vedení a udržení tahata státu opravdu nut
nastí.

Pri nastávajících valbách budu valit sociální demokraty,

kterážta strana je mi nejsympatictejší, ježta její název znací
již pragram.

Paraucím se Vám v dokanalé úcte

Ing. F. U.
Brna 2.IVUL 1925.



486
1(

Plltomnost 13. srpna 1925.

,Lieber Herr Redakteur!

I. Warum ich in keiner politischen Partei bin?
,Weil es keine g,ibt, die sich:
a) zur pan-europaischen Bewegung bekennt, d. i. zu dem Pro

gram der Vereinigten Staaten von ,Europa,
b) zum radikalen Pazifismus, d. i. Abrustung und Abschaf

fung' des staatlichen Zwanges zum Mord und Tod furs Vater
land, bei Beibehaltung einer die dringendste Notwendigkeit nJÍcht
uberschrei,tenden Miliztruppe.

2. Welche Partei mir, am nachsten steht? Eine ferner als die
andere.

3. Wie ich mich bei den bevorstehenden Wahlen verhalten
werde? Die Antwort ergibt sich aus dem Prinzip, das aus den
Antworten ad ,'I. und 2. ersicht1ich ist: Wie ein Heimatloser.

Solange die engstirnige ,Borniertheit kulturell Minder j iihriger
uns majorisieren darf, solange die Nationalisten und Dumm
kopfe aller Liinder uns Europa als Vaterland nicht zuerkennen,
solange wunschen wir keinl Vaterlal1d zu haben. Ich werde kei
nes anerkennen, dass mich morden oder sterben heisst. Ich werde
kcines anerkennen, das Kciege erklaren oder fiihren darf, die ich
nicht billige, Feindschaften stipulieren darf, die ich nicht em
pfinde. Ich werde keines anerkennen, das mein primitivstes
Recht:' das Recht, nicht zu morden, mit Fussen tritt. Also werde
ich nicht wahlen.

Ich griisse Sie herzlichst, lieber Herr Peroutka, und bitte um
Entschuldigung, wenn tich durch al1erlei U:mstande gezwungen
bin, meinen \Namen zu verschweigen. Der Purzelbaum der Kon
traste IÍst uns 50 zur Gewohnheit geworden, wie im Weltkrieg
das Schlachten der Edelsten fur den Unsim der Argsten. In
meinen Antworten finden Sie die radikale Wahrheit, die - so
fiirchte ich - sogar auch Ihnen und Ihren politischen Freunden
nicht Jmehr ganz gelaufig sein wird. Sind wir so weit schon
»verosterreii.chert«?! -a-

•
Vážený pa,ne redaktore!

1. Do politické strany bych vstoupil, kdyby její program i její
praxe byly ve shode s mými názory. Obzvlášte kdyby vymáhala
demokracii a pravdu, tedy kdyby se otevrene vyporáp,ala s kaž
dou lží našeho verejného života, provádejíc hlavne nekompro
misní program protiklerikální a protichauvinistický, t. j. kdyby
se iPoctive snažila o liberální odluku církve od státu a prá
telské soužití všech národu Republiky. Vstoupil bych do strany,
která by nepriyírala pro stranické úcely oci nad nepríjemnými
pravdami; do strany která by prála diskusi, ve svých radách
i na verejnosti; která by se otevrene postavila za požadavek
odstranení váz. kandidátních listin i proti všelikému jinému
omezovaru obcanské svobodY;1 která by chtela znemožniti
dnešní absurdní, jedinecnou aJ nemravnou praxi parlamentní.

2. Živnostníci a agrárníci u mne nepricházejí v úvahu, ješte
mnohem méne ov:šem klerikálové. Zbývající ceské strany koa
licní jsou mi protivny, specielne: nár. dem. pro svuj chauvi
nismus, mladoceskou neuprímnost, pokoutní rýpání do p. pre
sidenta; nár. soc. pro své aféry a slušne vyvinutou demagogii;
soc. dem. proto, že jasne nerekne, co chce vlastne podržet v mar
xismu a pro,to, že ona, jež má snad cíle nejvznešenejší, má
praxi nanejméne tak mizernou jako ostatní. S komunisty ne
souhlasím proto, že neverím v jejich these, jež v Rusku tak
skvele selhaly, a že se mi hnusí jich praxe - jak v Rusku,
tak u nás. Nemám tedy zvláštní príchylnonsti k žádné strane.
Do nedávna snad ješte k soc. dem., ale vyvedla mne z toho
sama,' zvlášte svým klasickým rešením prípadu Habrmanova,
jenž výstižne osvetlil její snahy.

3. Nezmení-li se pomery (obzvlášte nevyhoví-li snad nejaká
ta »strana nestranných« mým touhám, jež jsem vyjádril s po
cátku), budu nucen odevzdat bílý list; nebot myslím, že je to

jediný zpusob jímž si zachovám svá obcanská práva: nemohu-li
volit podle svého presvedcení, nevolím. Bilanci, jíž bych se
dovedel, kterou volbou pomohu menšímu nerádstvu, delat ne
budu. Vím: bude-li tento postup praktikován velkým množ
stvím, doj de k vážným krisím; ale považuj i stav lži, v nemž
žijeme nyní, za krisi mnohem vážnejší. A také myslím, že je
to jediný zpusob, jímž lze pány z koalice privést k rozumu.
Doufám, že nás bude víc, kterí si nenecháme poroucet!

Grenoble ve Francii, y cervenci.
Váš oddaný

A. Kafka.
*

Redakce týdenníku »Prítomnost«, Praha nebo Brno,
List volných myslitelu.

P. T.

Docetl jsem se v Morgenzeitung, že vychází list »Prítomnosh,
kde, není uvedeno, ale píši prece, snad je to v Praze nebo Brne.
V listu prý stavíte otázku, proc nejsem v žádné strane? Pro
tože jsem už v nekolika stranách byl, mám dojem asi takový.
Docela sproste.

Protože každá strana je založena jistými osobami, kterí ji
založili pro svoji existenci osobní a nekolik tcch predáku pro tu
stranu agitující 'také tak. Tito predáci na schuzích lid omamují,
protožej je to jejich chleba, ale sami svým slovum neverí. Lid
nejaký cas za nimi táhne, ale prohlédne-li vše správne, zustává
stranou. Bohužel nekterí prohlédnou dríve a nekterí vubec ne.
Žádná strana neucí myslet, ale ucí verit a za každou cenu, kdo
neverí a myslí, ten není strane potrebný.

Na pomoc se od žádné stlrany' nikdo nemiHe spoléhat, a kdo
tak myslí, obycejne špatne porídí, a ,obzvlášt~ ten, který není
financne dosti silný. Je všeobecne známo, žtl ten, kdo nic nemá,
1'.Íccekat nemuže. Nevím. jestli lístek dojde pravé adresy, ale
dojde-li a hodí-li se Vám toto moje vyjádrení, abyste to v liste
uverejnili. Moje myšlenky jsou: Nespoléhej se na stranu ani
na stát, ale spolehni se sám na sebe.

S úctou

Kucera Fr., trafika nt,
Hrbovice 58, p. Chabarovice.

Doba a lidé

C1~rsor:

Zpoved trojživelnika.
1.

Uverejnujeme tuto zpoved, která je
zajímava svou uprímností. Není tGoje
dinelý prípad. Jej ich v této republice
na desetitisíce. Tím se z toho stává
vec verejného zájmu, a chceme vy
slovi'! presvedcení, že v takových sta
tích je s nejvetším prospechem práve
uprímnost.

Život každého jednotlivce skládá se z tolika ruzných
složek, že, jak se mi zdá, konec koncu jen on sám jej
dovede skutecne pochopit. Nejde tu prece o mechanický
proces, jejž možno libovolne vyvolávat a opakovat nebo
i jen deskriptivne verne vylícit, nýbrž o organický
vývoj, jehož specifické zabarvení jej odlišuje ode
všeho jiného dení. Pokud jde o veci rázu všel1dského,
tedy v první rade o záležitosti citové, nalezne jedno
tlivec dosti lehce pochopení. Hure je tomu ve vecech
politických, hure zvlášte dnes, kdy politické napetí je
beze sporu zvýšeno.
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Revolucní doba vyznacuje se mimo jiné tím, že její
dramatický dej strhuje a upoutává na sebe i myšlení
lidí zásadne nepolitických. To proto, že politické sta
novisko, jež za normálních dob je takrka vecí podve
domou, vystupuje za pohnutých dob na povrch, pro
niká do vedomí a vyžaduje si uplatnení vzhledem k na
tal)'m zmcnám. Mimo to však práve inteligence, jež

je zvyklá, nespatrovat v politice nic jiného, než stálé
pretahování provazu z prava do leva a stálé prevaro

ání odvaru, aniž se kdy neco uvarilo, cítí se poli
tikou pritahována, jakmile v ní dochází k cinum. Ob
zvlášte lidé, kterí nepestují spolecenských styku, vidí
V pohnuté dobe jakousi príležitost, alespon vnitrním,
treba neprojeveným zájmem si uvedomit svou souná
ležitost k lidu, nevidet v nem více pouhé vulgus in
fidum, nýbrž celek, k nemuž i oni prináleží. Tímto
zpusobem získávají si i oni svoji politickou orientaci,
politickou ovšem v jiném smyslu slova, než v jakém
je zhežnechápáno.

Predávaje nyní do tisku tyto svoje myšlenky, ne
mohu tak ucinit, aniž bych žáda'i, aby v nich nebyl
patro\'án projev :<:Ioveka, 'jenž sleduje - horribile

dietu! - positivne politické cíle. Mluvím o vecech ve
rejtl)'eh se stanoviska ciste osobního. Nesleduji svými'
vývodynic jiného, než informovat verejnost o urcitém
typu ceskoslovenského státního obcana, o typu, v nemž
je sloucenonekolik ruzných tradicí, v mém prípade
ce ká, nemecká a židovská. Ackoliv mluvím za sebe
a ackoliv muj prípad je komplikován ruznými mo
It1eIl.ty,jež se nevyskytují v živote každého cloveka,
my.tím, že vyslovím ·i myšlenky mnohých tisícLI, kterí
jsou približne ve stejném rozpoložení. Tím také je dán
duvod k verejnému vystoupení s myšlenkami osobního
rázu, k jichž publikaci bych jinak nemel ani chuti, ani
práva.

arodil jsem se koncem minulého veku v nemeckém
pohranicním meste Cech. Otec Nemec, matka Ceška
s polonemeekou výchovou; oba židovského vyznání.
Dle svého puvodu jsem tedy ceskonemeckým židem, to
znamená trojživelníkem. Ale i další beh životní nedal
mi dlouho definitivne spocinouti v jednom z techto trí
táboru.

Se šesti léty odešel jsem do ryze ceského mesta vý
chodních Cech, kde jsem žil ne sice v jedné domác
nosti, prece však v úzkém styku s rodici své matky,
kterí vyrostli ješte s onou generací ceskou, jež ve spo
lecenskémstyku s oblibou používala nemciny a i jinak
ochotne prijímala nemeckou kulturu, takže národní
neurcitost techto mých príbuzn)'nch, kterí se ostatne po
Eticky hlásili k CecbL1m,nevedla ani k vnitrním, ani
k vnejším konfliktum. Obcovacím jazykem v této ro
dine byla píše nemcina, u nás naproti tomu mluvilo
se po nekolika letech jedine cesky. To bylo samo
zrejmé, ponevadž jsem navštevoval výhradne ceské
školy a i jinak nemel žádného styku jinojazycného. Be
hem let dokonce jsem nemcinu zapomínal a nebýt
zvláštní okdlnosti, byl bych jí snad vLlbec odvykl.
Tato zvláštní okolnost spocívala v tom, že jsem od
vého trináctého roku byl pilným ctenárem. Po otci

zdedená, dosti obsažná knihovna byla mnou užívána
tak, že jsem se se šestnkti léty dosti slušne vyznal
v nemecké klasické literature, pod jejímž vlivem jsem
v oné dobe prešel k samostatné práci literární, pri níž
jsem strídave používal jazyka ceského 1 nemeckého,
posledního ovšem casteji. Prohlížím-li dnes staré se-
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šity, v nichž v nejlepší shode vedle sebe nalézám práce
ceské i nemecké~ ptám se casto sebe sama, jakými. ar
gumenty by asi bojoval positivní politik proti tomuto
dualismu, proti této indifferentnosti, jež mne tehdy
dávala se dle nálady vyjadrovat v jazyku, v nemž jsem
práve tu kterou myšlenku pojal. Je vubec nemožno,
vylícit onu dobu, v níž jsem, v prostredí úplne ceském,
prijímal z knih nemeckou tradici, žil se svými ceskými
práteli hmatatelnými a nehmotnými nemeckými. Každý
pochopí, jak po všem tom se musím dívat na clo:,.eka,
jenž generelne zavrhuje nemeckou kulturu; ne Jl11ak
než na cloveka nenormálního.

V roce 1917 odešel jsem do Plzne, brzy na to do
Prahy. Plzen byla pro mne politicky významna proto,
že jsem v ní poprvé poznal blíže element židovský, a
sice z jeho mne nejméne sympatické stránky, totiž sio
nistické. V Praze pak prišel jsem konecne do styku
s Nemci, tím spíše, že v roce 1920 jsem inskriboval
na nemecké universite.

Uvedl jsem všechna tato data, aby ctenár mohl
si utvorit alespon letmý obraz o životním behu, jehož
dLlsledkem jsou z cásti názory v dalším pronesené.

Otázka, již jimi ,chci zodpovedet, zní: Jaký je pomer
národne nejednotného cloveka, obzvlášte Eda, kolísají
cího mezi ceským a nemeckým táborem, k našemu stá
tu? Rekl jsem již, že nesleduji politické cíle, ted však,
kdy se dostávám k jádru veci, m~sím znova zduraznit,
že tyto rádky nepíši vubec pro lidi politicky založené,
nýbrž pro lidi myslící - což je veliký rozdíl. V dobe
politicky pohnuté jako je naše, vidíme, že všude a
naveskrz soukromé mínení ustupuje verejnému. Kon
stelace okamžite vládnoucí vtiskLlje svoji pecet všem
mozkLlm, zraky všech jsou fascinovány jedním cílem,
myšlení všech pohybuje se automaticky po vyjezdených
myšlenkový<Ch drahách. Silneji než jindy pestuje se
kult predsudku, urcité veci stávají se tabu. Vznikají
nedotknutelné premisy politické cinnosti, jež jsou ja
kousi legitimací pro vstup do verejného života vubec.
Podobná doba je nevhodná k projednávání základních
politických otázek. Volá-Ii lid po cinech, pak není
vhodno pricházet s myš'lenkami. Je historickým faktem,
že nejvíce se myslilo, když se nejednalo a nejvíce se
jednalo, když se nemyslilo. Svetové dejiny vypadají
dle toho. Jestliže tedy v dalším budou podány názory,
jež praktický politik s opovržením odmítá jako »ideo
logii«, je to opet jen dusledkem toho, že mluvím k li
dem, kterí staví skutecnost nad politiku a že k nim
mluvím zase jen o skutecnosti, ne abych tím neceho
dosáhl, nýbrž pouze, abych ji verne vylícil, abych podal
skutecný stav vecí, jak jsem jej v ruzných prostredích
mohl pozorovat.

Rokem 1918 nastal fundamentální obrat v dejinách
historických zemí koruny ceské. Tri druhy lidí byly
jím postiženy a reagovaly na nej trojím rozdílným
zpusobem. Jedni spatrovali v nem neskonalé štestí,
druzí stejne veliké neštestí, tretí v nem pro zatím ne
spatrovali vLlbec nic, chovali se vyckávave, až jak
se vec definitivne rozhodne. K této tretí skupine pa
trilo znacné procento našich židu. Ceská politika byla
jim do prevratu podružnou a neznámou vecí. Hnáni
tradicí, cítili se veskrze rakouskými obcany a videli
v ceském boji o svobodu beznadejný boj malého národa
proti ohromné prevaze velmocenského státu. V tom
nebylo žádného neprátelství proti Cechum, bylo to
proste chování praktick:0ch lidí, kterí se rídili pravde
podobností a kterí príliš málo pronikli clo ~esk~ho
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nýbrž pro lidi myslící - což je veliký rozdíl. V dobe
politicky pohnuté jako je naše, vidíme, že všude a
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stelace okamžite vládnoucí vtiskuje svoji pecet všem
mozkLlm, zraky všech jsou fascinovány jedním cílem,
myšlení všech pohybuje se automaticky po vyjezdených
myšlenkový,ch drahách. Silneji než jindy pestuje se
kult predsudku, urcité veci stávají se tabu. Vznikají
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kousi legitimací pro vstup do verejného života vubec.
Podobná doba je nevhodná! k projednávání základních
politických otázek. Volá-li' lid po cinech, pak není
vhodno pricházet s myš'lenkami. Je historickým faktem,
že nejvíce se myslilo, když se nejednalo a nejvíce se
j-ednalo, když se nemyslilo. Svetové dejiny vypadají
dle toho. Jestliže tedy v dalším budou podány názory,
jež praktický politik s opovržením odmítá jako »ideo
logii«, je to opet jen dúsledkem toho, že mluvím k li
dem, kterí staví skutecnost nad politiku a že k nim
mluvím zase jen o skutecnosti, ne abych tím neceho
dosáhl, nýbrž pouze, abych ji verne vylícil, abych podal
skutecný stav vecí, jak jsem jej v rúzných prostredích
mohl pozorovat.

Rokem 1918 nastal fundamentální obrat v dejinách
historických zemí koruny ceské. Tri druhy lidí byly
jím postiženy a reagovaly na nej trojím rozdílným
zpúsobem. Jedni spatrovali v nem neskonalé štestí,
druzí stejne veliké neštestí, tretí v nem prozatím ne
spatrovali vLlbec nic, chovali se vyckávave, až jak
se vec definitivne rozhodne. K této tretí skupine pa
trilo znacné procento našich židu. Ceská politika byla
jim do prevratu podružnou a neznámou vecí. Hnáni
tradicí, cítili se v'eskrze rakouskými obcany a videli
v ceském boji o svobodu beznadejný boj malého národa
proti ohromné prevaze velmocenského státu. V tom
nebylo žádného neprátelství proti CecMm, bylo to
proste chování praktickÝ'ch lidí, kterí se rídili pravde
podobností a kterí príliš málo pronikli do ~eského
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i rakouského politického života, než aby byli mohli oce
kávat to, co se pozdeji skutecne stalo. Dívali se na ce
skou oposici jako na cloveka, jenž' chce hlavou prorazit
zed. Když se to proti všemu ocekávání vskutku poda
rilo, když ceská palice prorazila díru do zdiva rakou
ské pevnosti, byli naplneni úžasem jako clovek, jenž je
prítomen zázraku. Romantický zahranicní odboj skon
cil vecným i formálním vítezstvím, odbojníci vcerejška
stali se vládci dneška. Bylo nutno se preorientovat.
Podivný osud židu v diaspore! Žid je, o tom není po
chyby, ve vetšine prípadLI vzorným státním obca,nem.
Ale, a v tom vezí jeho tragikomika, je jím vždy, at
vládne kdokoliv. Sotva se v nem pocne utváret urcitá
národní tradice - prijde zmena, politický prevrat, a
loyální obcan vcerejška je loyálním obcanem i dnes,
vžívá se opet do nových pometLl, aniž by vede'l, jak
dlouho potrvají. Je vyloženým politickým chameleo
~em, jakýmsi podnájemníkem v politické domácnosti,
.Jenž se vždy snaží žít ve shode s majitelem bytu, at
jím je kdokoliv. U nás je mu toto chování ulehceno
tím, že ve vetšine prípadú prirozený vývoj z nej ciní
soucást dvou: národních prostredí, takže aniž by
toh? pozoroval se stává v základe kosmopolitou, jehož
polItická príslušnost se vycerpává príslušností státní.

V našem prípade, kdy židé meli volbu mezi národ
ností ceskou a nemeckou, tíhla vetšina až do prevratu
k Nemcum. V prvé rade to byl dusledek oné loyality
ke státu, dále však pllsobily zde clJhody jiné. Ne na
posled byla to vu'le k moci. jež je hnala do tábora sil
nejších. Ze dvou možností vybrali si proste prízni
vejší. V tom jim nebránil ani prudký nemecký antise
mitismus, což se zdá dosti záhadným a je také dosti
casto vyzdvihováno. Ale je tomu tak a židé znali velmi
dobre prícinu toho. Byla ryze praktického rázu. Ob
chodní 'život, hlavní element židu, byl ovládán Nemci.
~rgo - atd. Byla tu však ješte jiná skupina, skupina
ŽIdovských intelektuálu. Ti stal1 se Nemci proto, že
jejich duševní život nejen že byl spiat s nemeckou kul
turou, nýbrž jí byl vúbec podmínen, vzbuzen a udržo
ván. Jejich omyl spocíval jen v tom, že nedovedli od
lišit kulturu od politiky, že pro nemeckou ku'lturu
casto se pridávali k ,nemeckému barbarství, pro
Goetheho vzplanuli láskou k Prusku. ];'1. sám, jenž
jsem si uvedomil dosti brzy - na pocátku svetové vál
ky -, kam vede cesta, již Nemecko nastoupilo v Po
stupimi, aby si podmanilo svet, jejž dávno pred tím
ovláda'lo svojí kulturou, trpel jsem silne tímto vývojem
a lekal jsem s~ okamžiku, kdy prijdu do styku s Nemci.
Zvláštní vec, jak národne indiferentní žid pred defi
nitivním priznáním se k nekteré ,národnosti' - jež
mnohdy vLlbec nenastane - se pohybuje ve sv~m
prostredí! Stále má na mysli jakousi abstraktní vlast,
již si vyvolil více rozumem než srdcem. odcizu;e se
vedome svému okolí. jež se mu pres to úplne priro
zenou cestou stává drahým a blízkým. Mys'lím, že
konec koncu každý se rozhodne v,nitrne pro národ,
v nemž ciste empiricky zakotvil. v jehož rukou se na
lézá jeho domov. Ale stejne myslím, že stále tu zustává
jakási stopa po oné abstraktní vlasti - jíž u sionistú
je Palestina -, jakýsi ideál, jenž casto se udržuje jen
svojí nedosažitelností. Výsledkem všeho toho nemlJže
být nic jiného, než zásadní kosmopolitismus, jenž jako
merítka pro chování politické používá povinností stát
ního obcana.

Eugen Cervinka:

Pražané a židé.
Jde-li o pomer k židum, je nutno mít v Praze na zreteli pro

stredí dvoj í: ceské a nemecké. Toto druhé vylucuj i z tohoto
clánku. Nemci v Praze tvorí, pokud se týká této veci, milieu
zvláštní, které se liší od ceského procentem israelitu i jiným
\'ztahem nežidu k židum; na smýšlení, karakterisující »pražský
lid«, nemá vlivu obecne patrného.

Lze psát vlastne jen o ideovém pomeru Pražanu k židum a
nejvýše o jeho dusledcích pro osobní vystupování jednotlivcu.
Praha je hlavním mestem státu potud demokratického, že ne
demokraticky lze v nem toliko myslit, cítit, verit a mimo fo
rum oficielní verejnosti i nedemokraticky jednat. Ústava zaru
cuje rovnost státoobcanskou a svobodu svedomí a vyznání. židé
mohou se úcastnit všeho verejného i soukromého života a také
nejsou v nem živlem neznámým.

Kdo by rád jednostranné, príliš vyhranené postrehy z dneš
ního pomeru Prahnu k židum, toho odkazuj i rovnou na prí
slušný materiál, typický ve své ojedinelé individualite, ale málo
karakteristický vzhledem k celku, pro kolektivní psychologii
Prahy: na antisemitism »5títu národa« - orgánu slovanské
strany protižidovské s mottem »Co ríer tomu svobodnému lidu,
jenž dobrovolne dá se ve vlek židu?« Zde jde o mentalitu pru
meru. na pohled nevýraznou a zdánlive nejistou, která však
tvorí jádro verejného mínení, a ve chvílích, kdy se otázka pre
náší z nudných traktátu a neplodných debat mezi živé kolek
tivum "Prahy«, nemilosrdne r02hoduje.

Mosaika, zabývající se prírodopisem smýšlení rady jednot
livcu, obsahovala by škálu odstínll od vyslovene protižidovské

až filosemitismu, od pouhé tolerance k úplnému splynutí. O celku
nutno však na základe srovnávání (nikoli pouhou generalisací)
a: ze zkušenosti pri projevech hromadných konstatovat neco
jiného. Pražané jako ))lid« jsou naladeni protižidovsky. Tento

pražský antisemitism treba ovšem urciti blíže; má svou oso
bitost.

Pražský antisemitism není naprosto predpokladem k pogro
mum. Pochvaluje si však, když nekdo ))umí se židem ",;atocit«.
V ojedinelém styku ustupuje do po",;adí. Ale majorita židu kde

koli - vnuká. i tem, kterí antisemitism zapírají a upírají,
ducha revolucního. Ceská Praha arijská snese a má casto i

jednotlivé židy velmi ráda, ale nenávidí židovstva, i;l in puncto
židovství žije v nevedomosti a poverách. T. j. s hlediska indi·
viduální psychologie: v celku rozhoduje karakter cloveka, který
je s' to doporucit lékare slovy: ))On je sice žid, ale dobrý od·
bomík« a pri tom varovat pred tou ci onou spolecností nebo
hotelem v: nekterém lázenském míste, že je to ))samá židárna«.
Baví-li se však muž ci žena tohoto druhu se židem u jednoho
kavárenského stolku, jste nakloneni prohlásit, že ))nám už je
stálé žvanení o antisemitismu dávno prekonaným stanoviskem.«

Motivy pražského antisemitismu nutno hledati u nežidu i židu
a lze je nalézti témer ve všech odvetvích života, myšlenek
a zájmu.

Nápadným zpusobem nepadá v Praze valne na váhu uvedo
mení rozdílu rasového mezi arijci a semity. Rozdíl mezi židem
asimilantem, židem sionistou a židem ortodoxním jest širšímu

publiku teprve neznám. Pro pražský antisemitism jsou židé je

diným mystickým kolektivem. Mimo klerikály není nesympatie

k židum z duvodu náboženských. J estir v Praze príliš mnoho
skutecného nezájmu o veci náboženské a ten se prenáší i na

židy, takže ani jejich pomer ke ))gojim« není tuze podbarvo
.ván motivy náboženskými. U vetšiny pražských krestanu i židu

omezuje se náboženství na tradicní q;vyk dobrých rodin. I u židu,
kde je podle obecného soudu castejší a intensivnejší uvedomení

náboženské príslušnosti, náboženský život vybocuje zrídka nad



jenž umoži'íuje sledovati nitky vývoje, poucuje však, že anti
semitismu ubývá. Stejne jako je dnes i vuci minulému sto
letí statisticky patrný úbytek židu. Oba živly ponenáhlu splý
\'aj í. Ponenáhlu.

E. A. Long,en:
Divadelní obecenstvo.

II.

Nikdy nebyl ceský humor ubit; byv pokrocen, roz
poutal se opet s dvojnásobnou živostí. Nejvke to bylo
zjevno za války, kdy pomáhal zdvihati obranný štít,
kterým ceský clovek odrážel težké rány osudu. Málo
kter)' národ muže se pochlubiti tak zdravým a dravým
humorem válecn)'m. Jaké vznikly anekdoty, porekadla,
vtipy, pamflety a písnicky! Tvurcí duch ceského hu
moru elektrisoval každého jednotlivce. Lidé smáli se
skrz slzy. VálecnÝ smích náleží k nejvetším drama
tickým projevlUTI ceského lidu.

Casto cteme a slyšíme, že naše prostredí j~ prí'liš
omezeno úzkým obzorem, že nemáme more, Alpy a mi
lionová velkomesta, postrádáme barevnosti i barvitosti
tY-PlI,chybí nám temperament, že toneme v pive a za
težujeme se knedlíky, zkrátka: prý jsme prostoduchým
nátlldkem selské bezbarvitosti s plochou životní úrov
ní, a není prý ani dostatek výberu zajímavých typu,
ani podstatné látky, aby mohla býti vytvorena z našeho
prostredí díla (dramatická) velkého rysu svetové kul
tury a geniatity. Prý jsme tak chudobní v každém
smeru a náš život tak chudý na události, scenerie a
dramatické vypjetí, že jsme odsouzeni živoriti za rohem
výsluní svetové dramatické kultury.

Zanechme polemiky s temito skeptiky a pripustme
s radostí tu zdá n Ii vou chudobu našeho prostredí
a vše dno s t obycejných lidí. Na druhé strane pak,
za hrani'cemi naší zemicky, že hýrí život v kriklavé
stupnici bohatého kaleidoskopu cizokrajných a nápad
ných typu. Je tím receno, že na nás prestane slunce
svítit, vzduch pozbyde kyslíku a naše krev promení se
v brecku? Kulturní nesmrtelnost národa' je podmínena
hlubšími silami, než jimi vládne treba strakafý povrch
rozmanitého terénu a nápadných zjeVll. More, nebe
tycné ledovce, prístavy, mrakodrapy, námorníci, apaci,
cernoši a lidská barev,ná smes nemusí býti ješte abso
lutní zárukou lidských živelných sil a schopností a
pestrý pronárod nezameníme prece za národ. Nejcen
nejší zustanou vždy lidské statky cloveka: rozum, cit,
živelné pudy, nadání a životní síla - a nejzajímavej
ším thema na svete: vzájemne intimní a spolecenské
lidské vztahy, tvorící carovné ovzduší, z nehož vytll
stají cÍ-ny a dÍ'la. Jest otázkou, má-li podstatne více
umeleckých a lidských hodnot drama celedínu a de
vecek v dusnS'ch sednicích velkostatku u Benešova nebo
drama námofníku a ,nevestek v krcmách a na nábreží
svetového prístavu. Jen blázen hy chtel meriti hodnoty
podle vnejších efektu.

Nu, dejme tomu, že jsme národ bez efektll, obýva
jící prostinké vnitrozemí, a dekujeme za to denne, že
máme prostý lid, ano, zdá n Ii v e obycejný, a'le n e
ob y c e j n Ý svou prostotou po stránce lidského pro
jevu a hlavne životní silou. Jiste by ceský národ ne
ubilo ani tisíc let poroby a prece by se jednou úcinne
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vrení krámu o velikých svátcích, promenádu v cylindrech do
agogy, kde lze príjemne rozprávet, pomlouvat. Obcas prijde
domácnosti na stul nejaký ten barches nebo macesy, a ko
"nc, kdo I:emíní platit Kultussteuer, muže z církve vystoupit.

Imž nerhci urazit náboženského presvedcení nikoho.

cjzávažncjší motivy pražského antisemitismu jsou národ

tnc politické. Na židovstvu lpcjí z minulých dob zbytky odia
ci ncmeclví. Mnoho-Ii je v tom vecného (v tom smyslu, že
židé hlásí k nemectví), objasní predevším statistika. Podle

ltání z r. 1921 bylo v Praze dohromady 31.75 I židu; z toho
árodnosli ceské 16.342, ncmecké 7406, židovské 5900. Do ce

'ch škol chodilo v Praze pri scítání 2175 židu, z toho 375 ná
todnc židovských, do nemeckých škol :2060 židu, z nich 129 ná

ne židovských. Vtipný antisemita na první pohled vykon-
ruuje ke korekture této statistiky jakožto správnému souhrnu

právných údajú: 1. že je nutno k žid lim nemeckým pricísti
"tc cást židu národnosti židovské, 2. že znacné procento detí

hft židu chodí do školy nemecké. Židovi se zkrátka nevcrí,
by mohl uprímne cesky smýšlet a žije predpoklad, že ve

'lm národnostního nebezpecí nelze se židy pocítati jako se
lvIcm spolehlivým. Zejména kdyby šlo o boj s Nemci. »Vždyf

prece si rozumíme - mezi sebou židé melou stále tu nem-

nu, každý ji alespoi'i umí, židovská knihovna se neobejde bez
Iblrky nemeckých klasiku, a kdo pak chodí do nemeckého di

dla?« Koreny a procento oprávnení tcchto názoru jest hledati

bistorii politického jednání židu po stránce národnostní za
lkou. ka i v republice. Existence t. zv. poprevratových ceských

u je tu židt"1ll1Ileprízniva. Praha antisemitská nedá se pre
citi ani hromadným zájmem židu Cechu o ceskou kulturu.
mllže mít takový žid z Jiráska (je ted mezi ceskými židy

jne oblíben jako Capek), když je to prece jen náš, ceský
. vatd národní?«

l'ražanu, jejichž cítení nacionální ustupuje sociálnímu, ne-
fdka. jde-li o židovstvo, probudí se náhle »zakriklluté, ujar·

é cešstvÍ.« I u prísných komunistu sekce III. internacionály.

imo to, nelze-Ii konstatovat na pr. u delnictva méne ceského
tiscmitism národní, nedostatek nahradí nenávist k židovskému
pitálu.

Jinak vlastní hospodárské príciny antisemitismu nedosahují
aleka významu motivu národnostne politických. K tomu jest
Praze ještc príliš málo taktického zájmu 01 život hospodárský.
Dost prícin antisemitismu možno vide~ v povahových rozdí
b mezi židem a arijcem. Antisemita bude tu zdllraznovat

lidovskou rozpínavost, snadnou prizPllsobivost, rovnající se bez
icharakternosti, nejhlubší materialism, bezohlednost atd. Žid

tomu pripomene, že arij'ec mu závidí organisacní talent, by

t. podnikavost, reelní smysl pro skutecnost a p. S komikou
icí nckleré židovské vlastnosti a zvyky specificky pražské;

ujména, jak je zná a chápe Praha. »Proti židum vubec ne
konecne brojit. Ale pražských snášet nelze.« »V celém svete

. i se nerozlahují a nekricí tolik jako v Praze.« Prakticky
JP!atnuje se totiž pražský antisemitism nejúcinneji v živote

lecenském. (Realisace hesel a la: Nekupujte od židu! dávno
li v obecném merítku selhala.) Židé nejsou zkrátka zváni do
'jské spolecnosti. Jestliže i nekam proniknou, »záhy ovlád

« a ceští arijci spolecnost takovou opouštejí, restauraci a ka
me se vyhnou. K následkum. tohoto usu náleží, že se Pra
né a židé navzájem málo znají; bezpecná záruka budoucí exi-

tence antisemitismu.

V Praze mnohem méne, než v jiných mestech i na venkove,
máhaií antisemitismu židé sami tradicní uzavreností. Pres to

júcinnejší zvyk, který brání úplné asimilaci, pražští židé za
ovávají: žid bere si za ženu zase židovku. Než pražský dav
to faktum prehlíží; jemu zdají se židé spíše vtíraví.
Posuzován s hlediska pouhé prítomnosti není antisemitism

otivým karakteristikem pražské duše. Pohled do minulosti,
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celému svetu projevil. V dejinách nezáleží na case, ale
na hodnotách a cinech národa, a priznejme, že jsme
teprve v zacátckh.

Jsme ve všem v zacátku, také s obecenstvem a jeho
divadlem. Mužeme pouze ohledávati možnosti rozvoje
a vývoje a zkoumati danou jakost povahy ceského clo
veka.

Ubere-Ii osud nebo príroda nekomu na necem, zpra
vidla nahradí ztrátu v necem jiném. Jsme ochuzeni
o more, teplé podnebí, pásma hor a ledovcu, musíme
tedy hledati náhradu v jiných hodnotách. Vedle rady
výše uvedených a jiných hodnot povahy je to práve
divadelní smysl, kterým byl náš národ štedre obdaren.

Divadelní smys'l nebo divadelní nadání národa jest
vlastne v podstate jeho životní projev (pudového pu
vodu), obsahují'CÍ nejdúležitejší složky divadelního pro
jevu, treba v primitivním merítku. Obrazne receno,
divadelní projev jest od pocátku svého zrození podmí
nen životním pohnutím urcitého národa, nadaného
divadelne, ale není tím generalisováno, že by ,národ
s vyvinutým divadelním smyslem musil stvoriti di
vadlo a míti vzorné a cilé divadelnictví. Vlastní diva
delní tvorba samozrejme závisí na necem jiném, ale
musí se opírati o porozumení obecenstva. Divadel
nictví se sebe vetší tradicí stane se urcite jednou
mrtvým útvarem, náleží-Ii národu divadelne netalento
vanému. Umele pro divadlo vychované obecenstvo (ty
picky »divadelní«) divadlo neudrží, totiž ve smyslu
spontanního životního projevu.

Národ divade'lne nadaný mohl by postrádati divadla
(v pravém slova smyslu divadla) a prece by se musil
d i vad e I n e projeviti, jako na pr. ceský ,národ za
války. Cím to tedy jest, že vetšina ceského národa
vubec nechodí do divadla? Proc je našim nejširším
vrstvám divadlo cizím, zdá se jim zbytecným a luxus
ním útvarem? Proc necítí tyto nejširší vrstvy nej
menší potreby, aby se staly stálým obecenstvem di
vadla?) Vidíte, že se samo sebou rozumí, že by va']ná
cást národa mohla bez jakýchkoliv výcitek svedomí
žíti bez divadla. Opakuji: prece tento vetší zlomek
národa neztrácí na svém divadelním smyslu, který vy
stupuje markantne v popredí života za všech okolností
a každé doby - cili neprestává býti divadelne živým
elementem.

Divadelní smys'l tkví v povaze ceského národa.
U nekterých príslušníkll mllže býti aktivnejšího rázu,
u jiných pouze ve smyslu zájmu, a bývá pro verejnost
ruzne vyvolán, na pr. spontane: velikým a neobycej
ným pohnutím. Mnohdy postací nejaké životní udá
losti, i všedního rázu. V urcitÝch prípadech dere se na
povrch života též samovolne, následkem pohnutek
vnitrních, nikoli vnejších, na pr. touhou po vzdelání
(kultivování) a po zábave. V každém prípade je však
pozorovatelný ve forme vyj a d r o v á n í s e ceského
cloveka (jak jsem již výše naz.nacil), nebot v tom je
základem jeho dramatického vÝrazu.

Predevším uvedomeme sobe, že ceský národ není
rozdelen na spolecenské trídy takovými nepreklenu
telnými propastmi, abychom si pres všechny stavovské
a majetkové rozdíly nebyli až príliš blíz'CÍ, témer zprí
buzneni, príslušní,ci jedné trídy s druhou, tudíž, že není
v podstate nápadne odlišného rozdílu v povahách c'!e
nu rllzných tríd. Nemáme ceskou šlechtu, jež by se
pronikave 1íšila, jako u jiných národu, tedy neexistuje
žádná extratrída. Není ani mnoho meštanských rodin
prastaré rodinné tradice, aby nemely aspon príbuznou

vetev nekde v zapadlém venkovském koute. Jsme jako
veliká rodina, ve které rllzní ,clenové navzájem sebou
opovrhují, nemluví spolu nebo se hádají. :ládný z nás
nezapre nikdy ceskou povahu, a mllžeme býti hrdi na
mínení NemclI, že »Tscheche bleibt Tscheche«. -

Ríkám to, aby bylo srozumitelno, že, hovorím-li
o nejšjrších vrstvách národa (drobného lidu: sedlác
kovi, delníkovi, živnostnícl<,ovi, úredníckovi, zrízenci
atd.) mám na mysli podstatne stejnou povahu jako
u meštácké trídy nebo inteligence: t. j. typicky ceskou
povahu. Zajímají mne práve nejširší vrstvy a nej
nižší trídy národa, nebot mají divadelní smysl nezka
žený, jsou divadlu nejvÍiCe vzdáleny, a jejich drama
tický výraz vyjadrování se má cosi primitivne velko
rysého, jako žulovÝ pomník, tesaný clovekem z lidu.

Formálne se objevuje divadelní nadání (jak dríve
sdeleno) v životním projadrování se, t. j. v clánkovi
tém retezu lidských a spolecenských stykll, od duvel
ných sdelení dvou až po komplikované projevy verej
ných zábav. Mezitím jsou vcleneny drobné i duležité
scény rodinného, také sousedsky hospodského živIJta,
nevyjímaje typické prípady jednot1ivcll, na pr. podi
vínll nebo samotárll, kterí vetšinou zapadají drama
ticky v naše prostredí, byt treba pasivne, ,tak že ne
prímo vyvolávají ve svém okolí jistou divaclelne dyna
mickou atmosféru, jež se jeví od jakživa ceskému ži
votu príznacnou. (Napr. povcrecné povesti, zdánlive
životní legendy. atd.). Ceský primitivní clovek kon
struuje si casto umele romantické ovzduší, aby se mohl
dramaticky vyžívati. Do tohoto oboru spadají též
zjevné sklony ku kleparení a pomlouvání druhých, což
má býti vlastne živým zájmem o život a osudy bližních.

Známý ceský místodržitel za Rakouska hrabe Thun
vyjadroval své presvedcení o ceské povaze tak: »Lech
dovede bucfto podlízat, nebo je hulvátem.« Thun ži'i
v tragickém omylu, a nikdy by nebyl uveril, že vlastne
fungoval na jevišti ceského prostredí jako stafáž poli
cajtského symbo'lu, na ZPllsob mnohohlavého draka,
zurive strežícího z popudu vyšší moci ukradené koru
novacní, klenoty svatováclavské koruny. Byla priro
zeno, že k takovým hlídacllm lezl ceský sedlácek po
ctyrech se shrbeným hrbetem, hotov políbiti panovac
nou ruku v zájmu zachování sebe a potomku, ale ješte
více bylo na snade, že kde mohl, ceský sedlácek kopnul
do jedné z mnoha hlav a brich vládnoucí bestie nebo

. si aspon dupnul, jakoby ve svém. Toho samozrejme
rakouská hrabecí milost nepochopila, asi jak'O Turek,
který se na Balkáne divil, že s ním težce podrobený
Srb nebo Bulhar po staletí hrál falešnou a ošemetnou
hru. Dnes proste obdivujeme v té dvojaké hre s pred
stavitelem rakouské moci divadelní nadání ceského clo
veka, který byl danými pomery poroby donucen pre
tvarovati se témer v otroka, nechtel-Ii býti v nerovném
boji nadobro vyhlazen, a na druhé strane dovedl po
selsku zpupne a vzpurne celiti nenávidené moci, jak se
to jen dalo. (»Na hrubý klín hrubá záplata, ponížene
ruku líbám pane hrabe.«)

Divadelní nadání proniká v národní život také pla
stickým vyhranením typu, jak urcitého povolání, tak
v naprosto odlišné dramaticnosti povah stejného pro
stredí. Tyto zjevy pripadají nám tím více nápadnými
práve v našem zdánlive chudobném živote, nedosti
plodném na romantické a dobrodružné výhonky, pred
pokládající zároven nejbizzarnejší 'lidská povolání a
existence.

Francie má své apace všech druhU': parížské, prí
stavní a též provinciální. Hlavpími tepnami francouz-
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kého živ'Ota proudí karavany nejpestrejší smeSl ná
rodll, cizincu záhadného puvodu a povolání, i sveto
bežníku, prilákaných vecne rozvíreným ovzduším.
Amerika ukazuje ve svém živém panoptiku rarit ne
zmarné trampy, cowhoye, zlatokopy a nejrozmanitejši
snaživce o hmbtný prospech tohoto sveta, Španelsko
své hrdiny národní hry v zápase s býky, atd. Každá
zeme oplývá extravagancí typu, i ta Madarie proslu
lými cikány, nebo Švýcary odvážnými lezci po strmých
ledovcích, jenom naše vlast ustupuje v této konkurenci
nadobro do pozadí.

A pres to oplývá nejdokonalejšími typy, pokud se
t)'ká divadelního a dramatického úcinu v bezprostred
ním živote, a svérázn)'mi plastikami povah. Nelze po
pisovati jednotlivce, ani líciti celé skupiny, pouze pri
pomenu, že každého povolání typ rozpadá se na mnoho
od sebe 'Odlišných druhLt, zahrnujících v sobe opet bo
haté množství figurek a lidských postav, zpitvorených
podle odstínu povolání a prostredí, do nehož zarostly.

emltžeme si vubec predstaviti výhradní typ ceského
delníka, jako na pr. francouzského, kterého stále po
knáváme pod nejrozmanitejším zakuklením všech druhu
odvetví práce podle typických znakú základního typu.
Chceme-li si vyvolati predstavu typu 'ceskébo delníka,
marne se snažíme, abychom zaplašili nejruznejší va
riace tvárností a povah a objevili za tou smesid vyhra
nený typ. Bud vystoupí v predstave zedník nebo havír,
kovodelník ci truhlár a pod., a k tomu ješte každý
z llveden)'ch v mnoha sobe nepodobných tvárnostech,
ale nikdy jednotný typ delníka. Naproti tomu, pred
tavím-li si francouzského prístavního delníka, vidím

pred sebou typ prostredního zavalitého muže v mo
dr)'ch plátených šatech se sklony mešfáka a vyvinutým
myslem pro sporivost a sporádaný rodinný život v ur

citém veku, vždy stejný typ, at sobe predstavujete del
níka na vinicích nebo tesare, kameníka ci skláre a
pod.Vzpomenme na ceského ševce, v mnoha-li druzích
se zjevuje: tovární, skalní, vesnický, predmestský atd,
Pozorujeme, že zdánlive jednoduchý život ceského ná
roda nabývá rázem komplikace a zajímavých jevLt,
snažíme-li se dostati veci na kloub. A zdánlive kom

plikovaný a pestrý život nekterého 'cizího národa pro
zrazuje se velmi jednoduchou kostrou a prachobycej
n)'mi úkazy povrchního rázu.

Tato bleirloskopická rozmanitost pod povrchem
zdánlivé všednosti, nepodobná hemžení nejruznejších
mikrobu v kapce cisté vody, prispívá význacne k dra
matickému napjetí našeho ovzduší, ustavicné cinnosti
a vrenÍ.

Nová Evropa
lan Karlík:

Jak se bude príšte vál citi ?
Válka byla skoncena. Spravedlnost zvítezila. Právní stav byl

v mezinárodním i vnitrním právu jednotlivých státu obnoven,
a zdálo by se samozrejmým, že všechny státy prikrocí nyní
k revisi práva válecného, obnoví to, co je v zájmu lidskosti,
odstraní to, co ukázalo se neproveditelným a zbytecne zpu
sobovalonevážnost i k jiným ustanovením práva válecného,
a doplnízákon tam, kde ukázaly se v nem mezery vlivem ne
úplnéhozákona ci vlivem pokrocilejší válecné techniky.

Nic takového se nestalo! Svaz; národu namáhá se o arbitráž,
jež nemá ceny, dokud by nebyla wdlož.ena výkonnou mocí -
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a k tomu nejevil žádný ze signatáru až do nedávna chuti.
Namáhá se o odzbrojení, jež bylo by jen papírovou manifestací,
hrou na schovávanou, dokud národové neodzbrojovali by z po
citu vlastní bezpecnosti, dobrovolne - ale ten pocit se nedá
nakomandovat ani vykonferencovat. Tím není ješte ovšem re
céno, že práce Svazu národ tI byla by v obou :techto ohledech
již predem ztracena. Ale je príliš težká, príliš svízelná, zatím
co tam, kde jeho práce byla nejsnazší, kde puda byla již pri
pravena, a všechny predpoklady úspešné práce již dány, nebylo
ucineno Svazem doposud niceho.

Pri tom nebezpecí, jež vyplývá z této lhostejnosti k revisi a
utvrzení mezinárodního práva válecného, je príliš veliké, než
aby mohlo zustati pri nynejším stavu. To pochopíme nejlépe,
všimneme-Ii si zpusobu, jakým byla by vedena príští válka,
kdyby Svaz národu setrval vuci mezinárodnímu právu válec
nému na dosavadním stano:visku rozpacité indiference.

'"

Skutecnost, že právo válecné vyšlo v mnoha svých ustano
veních z faktické pusobnosti, dává nyní po válce jednotlivým
armádám právo domnívati se, že pri tomto stavu zustane, a. že
se mohou tudíž zaríditi co nejpohodlneji na nový druh války,
který již nyní pripravují - na válku vy h I a z o v a c í.

Vezmeme-li do ruky nekterou ze služebních instrukcí armády,
na pr. francouzské nebo italské, a všímáme-li si pozorne jed
notlivých predpisu, vysvítá nade vši pochybnost, že tyto ar
mády se skutecne na vyhlazovací válku pripravují.*) Systém
vyhlazovacích válek jest ostatne bez ostychu propagován vojen
skými spisovateli nejruznejšího puvodu, a vliv této propagace
na válecné doktriny jednotlivých armád je již nyní zrejmý.
V cem spocívá vyhlazovací válka? - V systematickém vraž
dení neozbrojeného obyvatelstva,.

Vojenští spisovatelé mají ovšem pro tento druh války svoje
duvody, jichž pádnost s hlediska vojenského nelze prehlížeti.
Podnikne-Ii na, pr. hned v okamžiku vypovezení války letecká
eskadrila útok na hlavní mesto neprátelského státu a zahubí
behem nekolika málo hodin polovinu ci více z jeho obyvatelstva,
znamená to vskutku ochromení neprítele v ohledu nejduleži
tcjším. Nebof válecný prumysl je soustreden predevším u hlav
ních mest. Vezme-li se mu polovina delnictva, je neschopen
svého poslání na dobu mnoha týdnu. sr delnictvem mohou se mu

však vzít i intelektuelní síly, práve tak jako vudcí pracovníci
národohospodárští, financní i politictí. Ty všechny potrebuje
v nynejší válce národ ve zbrani. Velká vetšina z nich je sou
stredena ve hl-avních mestech, jež stávají se tak jakýmsi hlav
ním stanem civilního generálního štábu. Zasáhnouti tyto tvurcí
síly národa a odstranit je, jest tedy mnohem pohodlnejší, než
bojovat proti vojínum na fronte, ozbrojeným a na útoky ply
nové pripraveným, kterí nad to neznamenají pro národ hodnotu
tVllrcí, nýbrž jen pocetnou. V okamžiku Y'ypuknutí príští války
setkali bychom se tedy se stavem velmi kuriosním: Zatím co
pozemní armády. obou válcících státu zajištovaly by mobilisaci
celého národa aktivní obranou hranic, spocívalo by rozhod
nutí o výsledku první fáze válecné cele v rukou letectva. To
nevenovaló by se však potírání armády neprátelské, nýbrž
zdroju, z nichž tato cerpá svou sílu - neprátelského zázemí.
Tam našlo by vždy co nejširší pole pro svoji vražednou cin
1I05t, s risikem mnohem menším, než kdyby bylo nuceno vrhati
se na vyzbrojené a na útoky letectva pripravené síly armády
polní. Soustredení cinnosti destruktivní na neprátelské zázemí
bylo by tedy s výhodou nejen z toho duvodu, že tím zpusobem
zasahovány by byly neprátelské síly prímo ve svém zdroji,
nýbrž í proto, že dálo by se tak s úcinkem mnohem vetším,
protože neprítel i pri nejlepší vuli nemohl by nikdy úcinne
hájiti proti útokum letectva celou oblast svého státního

*) Instrukce nemecké z pochopitelných dllvodu zachováva j í
o tomto tématu velebné mlcení.
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území, v níž zdroje národní energie hospodárské a prumyslové
jsou sO;lstredeny.

Pri tom nutno bráti v úvahu ješte jednoho cinitele: Letectvo
j~,kožto zbrai'í je zhola nového data. Každá nová zbran zna
mená však revoluci v taktice zbraní. Neboi nová zbran teší se

pi:evaze oproti zbraním ostatním aspon potud, že kdežto každll
jirá zbrai'1 má proti sobe zbrail jinou, jež s úspechem ji muže
potírati, zbran nová nemá jiného vážnejšího soupere, lec sebe

samu na strane neprátelské. Tak také letectvo má dnes na poli
v:ílt:cném doposud jediného vážného soupere opet v letectvu
neprátelském. V tom však práve tkví hrozné nebezpecí válek
budoucích: letectvo, jakožto zbran o fen s i v n í, muže vy
stupovati ne nadále. MíUe podnikati útoky na neprátelská mesta

v nejfl':Iznejších oblastech dotycného státu. Muže používati ke
svým útoki'lm záštity mracen i noci a síti smrt mezi tisíci
behem nekolika minut. Letectvo, jakožto zbran d e fen s i v n í,
nC111L!Žetéto cinnosti neprátelského letectva zabránit! Neboi

útocník bude míti vždy výhodu iniciativy, možnost dokonalejší
koncentrace a tudíž relativní prevahy. I kdyby tak tyto okol
nosti podarilOi se odstraniti, zustane na strane lete'ctva ofensiv
ního vždy ta výhoda, že volbou doby útoku (za noci atd.)
mLlže svoje stihání velmi znesnadnit, a kdyby presto bylo sti
háno, že muže v devadesáti procentech prípadu svoji úlohu
provésti ješte dríve, než letectvu obrannému podarí se je pre
moci - vždyi jeho úloha je skoncena za pouhých nekolik

minut! Ir.

Amerika krácí dnes v cele, pokud se týce vynálezu, zdoko
nalování a zmnožování technick)'ch prostredkLl válecných. V tom
ohledu bude brzy nejmilitaristictejším státem sveta. Americká
armáda pred nekolika týdny vyzkoušela pak také správnost
thése výše uvedené: rozsáhlá pokusná cvicení, jimiž mela být
prokázána úcinnost zbraní protilétadlových a výkonnost letectva
j;::kožto zbrane ofensivní ukázala, že protilétadlové zbrane jsou
pres svoje technické zdokonalení prostredkem spíše jen mo
rálním a že! proti útocícímu letectvu ani vlastní síly letecké ne
zmohou mnoho, pakliže útok využívá opravdu metodicky mo
mentu prekvapení.

Kdyby útocení na celou oblast neprátelského státu bylo
tedy v príští válce prípustno, ocitlo by se bezbranné obyva
te1stvo všech významnejších mes,t v trvalém nebezpecí, že bude
dríve ci pozdeji vyhlazeno bombardováním. Tragika této vy
hlídky byla by však ješte zvetšována, kdyby nekdy v budouc
nosti válka plynem mela být obnovena.

V soucasné dobe není nám známo, oc pusobivejší jsou plyny,
vynalezené po válce, plynu válecných. Jisto však jest, že jed
notlivé armády plyny nového složení ma j í, a je tedy jen
pravdepodobno, že jejich pLlsobnost je ješte mnohem vetší než
plynu válecných. Plynová maska nechrání však proti plynum
všem. ] ejí filtracní vložky jsou uzpLlsobeny jen na plyny o pre
dem známém složení. Každý nový vynález v oboru otravných
plynu ciní tedy dosavadní masky filtracní bezcennými! Armáda,
pocítající s touto okolností, musí tedy opatriti pro vetšinu svých
branných sil nákladné masky o x y gen o v é, jimiž vzduch jest
umele vyráben. Jedine v tom prípade má dotycná armáda zá

ruku, že nezaplatí tisícemi mrtvých nový vynález neprítele hned
na pocátku války.

Masky oxygenové chrání tedy spolehlive dýchací ústrojí.
Avšak již ke konci války byl znám plyn - y per i t ~ jenž
leptal pokožku i maso, zpLlsobuje težké rány. Proti nemu ne
poskytoval ochrany oblek obycejný, nýbrž pouze gumový. 

Není vylouceno, že nyní po válce i v tomto oboru docílila
válecná chemie nových vynálezCI, a že úcinnost techto nových

plynL! na organismus lidský bude ješte mnohem prudší ...

A vmysleme se nyní do situace obyvatelstva v prípade války,
kdyby boj plynem byl obnoven a kdyby i útocení na životy
bezbranných zustalo prípustným:

Žádný stát nemá tolik válecných zásob, aby mohl své oby
vatelstvo opatriti plynovými maskami. Ba žádný stát nemá jich
ani tolik, aby mohl vedle vyzbrojení armády opatriti jimi
i všechno obyvatelstvo svého hlavního mesta! I kdyby ostatne

tak uciniti mohl, postacilo by, aby neprítel použil plynu nového
složení, aby všechna obrana stala se bezúcinnou... A 10 ani

neuvažujeme o plynech, pLlsobících žírave! Mohl by nekterý
stát pro všechno svoje obyvatelstvo opatriti oxygenové masky?

Gumové obleky? Nebo aspoi'í plynovzdorné úkryty?
Žádný stát sveta nemá tech .prostredkLI. Ve všech státech

trpeli by tedy nesmyslným systémem války vyhlazovací bez
branní stejne! A vraždení bezbranných starcLl a nevinných detí,
j;;k se o nem docítáme, že bylo v dobách, kdy lidstvo »nebylo
ješte ku1rturní«, je na nejlepší ceste k reprise, která svou gran
diosností zastíní vše, co zde bylo ...

Možná, že plyny nove vynalezené nemají doposud tak pro
nikavého úcinku. Není však lec otázkou casu vynalezení plynu

o úcinku tak mohutném, že milionové mesto po jediném bom
bardování pohroužilo by se cele v spánek smrti, bez možnosti
nejaké ochrany. Neboc jednO' je cím dále tím patrnejší: že
válecné prostredky útacné získávaj í novými vynálezy na své
úcinnosti mnohem více než válecné prostredky obranné.

Na základe nedávné ženevské konference je válka plynem

zapovezena. Aspoii tohoto válecného prostredku bylo by tedy
pokojné obyvatelstvo ušetreno. Bylo by jej ušetreno, ab)' pad
útoky traskavinami trpelo dvojnásob!

*

Londýn jako Berlín, Paríž jako rZím mohou být tedy v príští
válce zniceny a jejich obyvwtelstvo vyhlazeno bez valné mož
nosti obrany. Obe válcící strany budou si moci j)Llsobiti na
vzájem toto potešení, aniž by byly s to, odeprít je svému pro
tivníku. Z prumyslových stredisek mohou být ucineny behem
nckolika had in pouhé 5sutiny na obou stranách, zatím co vál
cící armády budou vyckávati, až toho následek projeví se v zá
sobování válecným materiálem, aby pak mohly »s menšími
obtížemi zdolati neprítele«. Vojenští augurové, propagující
z tohoto duvodu systém války vyhlazovací, zapomínaj í ovšem,
že prumysl neprátelský- pújde sice snadnO' znicit, avšak pru
mysl vlastní nesnadno od téhož osudu uchránit ...

Ale práve v té okolnosti, že vyhlazování obyvatelstva a ni
cení národních statku bude lze snadno docíliti, kdežto témuž
osudu bude nesnadno uniknouti, nutnO' spatrovati nejlepší zá
ruku, že válecné právo, zamezuj ící tomuto zpLlsobu válcení, bylo
by respektováno!

V tom tkví ,také dúvod, proc Svaz národLl mohl by se bez

obavy ujmouti iniciativy. Nebor pri jednání o arbitráž dotýkalo
se nelibe státu, jež pokládaj í se za mocné tohoto sveta, že

mely by svou státní svrchovanost podríditi vuli jakési instituce, .
nebo že musely by dokonce propLticavati své síly k vykonávání

její rozhodnutí. Pri jednálú a odzbrajení rozbíjely by se vždy
všechny pokusy o imponderabilie, jakými jsou obtížnost situace
mezináradní a strategické jednotlivých stát LI, od cehož v prvé
rade muselo by bý-t ucineno závislým merítko odzbrojení. 

Jednání o navé právo válecné, jež upravovalo by nove otázku
válecné oblasti, bylo by naproti tomu prijato prívetive již
z toho duvodu, že žádný stát nemohl by se jím cítít zkrácen!
- Jestliže lidstvo vzchopilo se již po dvakráte, aby zamezilo
zbytecnému nicení národních statku, mLlže tak uciniti za zme
nených okolností, kdy válkou vzduchovau stala se mnohá drí

vejší ustanovení zastaralými, po tretí, zvlášte když je zde
nyní instituce, jež k upravování techto závazku právních je již
vzhledem ke svému poslání zpusobilá.

Nejsou to však jen duvody oportunní, jež predpoklady prO'
novou kodifikaci l~ráva válecného zarucují, a jeho zachovávání
v každé válce príští napovídají: i duvody humánní mluví v
tomto smeru, Lidstvo není ani zdaleka tak špatné, jakým by
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je mnozí chteli mít. Zápoved používání strel '»dum-dum« byla
na pr. behem celé svetové války jen rídce porušována, a byla-li
poruš~na, nesáhl neprítel nikdy oficielne k odvete. Pri tom

nutno míti na pameti, že mnohá porušení ustanovení práva
válecného nutno odvozovati od jeho teoreticnosti, jež válecné
I,(·mery a válecnou psychosu nijak nerespektovala. Tak na pr.
jlnolll u zelených stoh1 mohlo se pripadnout na ustanovení, že
upadne-Ii sanitní personál do zajetí, má býti vrácen dotycnému
státu. Prirozenc, že takovéto a podobné predpisy k porušování
ustanovení napomáhaly a svádely k domnence, že i ustanovení
ostatní jsou jen cárem papíru, jež zachovávati není tak ne
zbytne treba.

\'cdomí, že jedine zamezením války vyhlazovací bude lidstvo

napríštc ušetreno potupy, že !deslo o celá tisíciletí zpet, a že
jedine tím zpusobem, bude každý z národll prost obav o svoje
bezbranné obyvatelstvo v prípade války, rovnež mluví pro pod_
jetí se tohoto úkolu Svazem národi'l:

Konecne nutno zdllrazniti stanovisko rasy anglosaské, jež .ve
Svazu národll bylo by, i v tomto ohledu smerodatným:

Za svetové války bylo porušování ustanovení válecného práva
nejridším zjevem u armády americké a anglické. Anglie sama
sice provedla do krajnosti zákaz obchodu s príslušníky státu
nepr;ilelského a zabavivši i jejich soukromý majetek, porušila
v obou techto ohledech ustanovení práva válecného. Tato ust,i
nowní nebyla sna.d však vzhledem ke své akademicnosti urcena

k jinl'ml1, než aby hned první den války byla všemi státy po.
rušI'na. Na bojišti naproti tomu bylo humánní chování armádv
anglické charakteristickým, a její dodržování ustanovení válci
n(ho p[Úva pripomínalo anglosaskou vernost danému slovu.

Je jisto, že tato praktická humanita projevovala by
se i napríšte u obou techto národi'l, a tedy i pravdepodobno,
ze ,nahy o kodifikaci humánních opatrení válecných setkaly by
se II nich s mnohem vetším pochopením než snahy o garancní

p:lkty a odzbrojení. Zarucovati Svazu. národi'l pro šetrení techt,)
ustanovení výkonné prostredky bylo by pak obema mnohem
Ylllpatictejší než v prípade garancních paktli. To ostatne do

káz:i1a '\lllerika již za války, vystoupivši proti Nemecku pro
pornšov;iní ustanovení práva válecného.

!l;I'jmohutncjší pružinou pro zachovávání nove upravených
predpiselpráva válecného bylo by však zaj isté vedomí nutnosti:

oba dlcící byli by nuceni ríditi se jím již proto, aby bez
branné obyvatclstvo nebylo vyhlazováno a národní statky nebyly
nicl'llY bezúcelne i na území jeho státu.

•
Vyhlazovací systém válek lze z"meziti jenom novou úpravou

pojmu v á lec n é o b I a s t i. Zá nynejší situace platilo by na
príšte za válecnou oblast celé území dotycného státu, a pod
záminkou potírání válecného prumyslu (anebo i bez ní) mohlo

by být obyvate1stvOl v kterékoliv koncine státního území sys'te
maticky vyhlazováno. Pri nové úprave pojmu válecné oblasti
hylo by ovšem nutno vystríhati se jakékoliv uprí1išnenosti: nad
merné omezování možností operacních mohlo by v prípade
rilky jen svádeti k opetnému porušování nových ustanovení.
Vlastního úcelu bylo by dosaženo, kdyby ochrana obyvatelstva

byla zajištena, a nicení národních statku aspon na vetší cásti
átního území bylo znemožneno. Jinak musely by operacní

.možnosti zllstati válcícím s'tranám v rozmeru neztenceném a

aby co nejméne jich bylo využíváno, o to bylo by peco~ati
arbitdží, jež možnost v:álecných konfliktu by co nejvíce ome
zovala, pokud ovšem Svaz národi'l za nynejší situace by ji
mohl uskutecnit.

Válecné operace jsou dvojího druhu: taktické a strategické.
Taktické jsou provádeny na území vlastních boju. Toto b o

J o v é pás m o rozprostírá se do hloubky asi 30 km od prvé
lmie, t. j. až tam, kam sahá pi'lsobnost dalekonosných del.

nem válecná lítice rádí všestranne, a bylo by neprozretelným,
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jakýmkoliv zpúsobem snažiti se o umenšení jejího rozsahu
v tomto pásmu. Válcící strany byly by prostc nuceny porušovati
ustanovení, jež by jim v' tomto území zapovídala obstrelovati
mesta, vystríhati se palebných útoki'l, jimiž by mohlo být ohro
ženo bezbranné obyvatelstvo atd. Ba vzhledem k soucasným
pnmcrúm válecné techniky bylo by nutno jíti v koncesích pro
toto území ješte dále: není pohríchu myslitelné, že ustanovení
o šeti:ení polních nemocnic a jiných samaritánských institucí
v tomto pásmu hylo by zachováváno. Záruka podobného zá

yazku dava totiž válcícím stranám možnost, aby využívaly
okrskll takto chránených k nej rllzuej ším Í\celi'lm váleoným,
tak n1zným a mnohostranným, že bylo, by vylouceno jich zá
povedí podobné zneužívání odstraniti. Umístení v blízkosti ne
mocnic delostreleckých baterií, skladišf streliva, peších záloh,
nebo aspo:n spojovacích, zásobovacích a jiných centrál nelze
dobre zameziti. Naproti tomu umístením nemocnic na místech
takticky dltležitých (u hádraží, križovatek a.td.) snadno mohly
by válcící strany používati jich nedotknutelnosti k nedotknutel
nosti objekti'l, je;;' jinak tvorily by v prvé rade predmet útocné f

cinnosti neprítele. Konecne vzhledem k nedokonalé presnosti

obstrelování jak delostrelectvem tak hlavne letectvem a .vzhle
dem k velkému množství sanitních útvari'l v bojovém pásmu

bylo by naphšte nutno kolem každého z nich utvoriti okruh ne
dotknutelnosti tak veliký, a bylo by jich tolik, že by se bojová
cinnost již na nekolik kilometri'l za, frontou stávala namnoze
ilusorní, cili naopak: podobným ustanovením by se jen" po
rušování jen napomáhalo. Aby válecný rád byl tedy napríšte
zachováván, a aby nedocházelo k jeho porušov.ání jako za
války, bylo by nutno v tomto ohledu jeho ustanovení po
zmeniti.

Jinak bylo by tomu však v pásmu e t ap ním. To rozprostírá
se za dnešních pomeri'l do hloubky 30-40 km za pásmem bo
jovým. V nem deje se príprava operací strategických, provádí
soustredování materiálu i jednotek, uskuteci'íují presuny sil.
I to patrí tedy nezbYltne k válecné oblasti, avšak válecný rád
mel by napríšte rozlišovati mezi ustanoveními, týkajícími se
pásma bojového a etapního. V pásmu etapním totiž je pro vál
cící strany více možnosti, umís{ovati sanitní ústavy oddclené
od útvari'l ostatních. Možnost, krýti príhodným umístením

ústavll sanitních i ústavy, a útvary jiné, je naproti tomu valne
podvázána, protože ty skoro všechny jsou vázány na dllležitá
komunikacní uzlište, bez nichž ztrácejí na cene a zavillují ne

malé obtíže dopravní. Ustanovením tedy, že sanitní ústavy,
mají-li požívati práva nedotknutelnosti, musí být umístcny na
nckolik kilometru od komunikacních uzlišf, snadno by se dalo
zajistiti jich respektování bez podvazován'; akcních možností
proti ostatním. elementi'lm neprátelské etapy.

Bezbranné obyvatelstvo a národní statky nezustaly by tedy
nikterak v pásmu etapním a bojovém ušetreny. Avšak za te,
mito dvema pásmy nebylo by již válecné oblasti. Neprátelské
strany byly by povinny šetriti svá úzadí a pokojné obyvatelstvo
v nich. Aspoú tam bylo by šetreno stanoviska, že je nedu
stojno kulturního stáJtu, ohrožovati zbraní bezbranné, a dopou
šteti se tak podlého vraždení .. -

Di'lm se nestaví od strechy. Válce se necelí tím, že se ne
guje. Je jiste težším a pro Svaz národi'l obtížnejším úkolem
prohlásiti mezi národy vecný mír, než primeti je k urcitému
odzbrojení.' Odzbrojení zase je mnohem obtížnejší - nemá-li
zi'lstati jen na papíre - než úmluva o arbitráži. Prosaditi ko
necne arbitráž a zaruciti jí exekutivu je mnohem svízelnejší,
llež zavázati všechny státy, že v prípade válecného konfliktu
budou šetriti urcitých zásad humanity. A temito zásadami hu

manity je válecné právo. Jen jeho kodifikace, revise a potvrzení
bylo by za dnešního stavu vecí zapotrebí.

Tedy: upraviti nove pojem válecné oblasti, ponechati ji s do-
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statek širokou, aby možnosti operacní nebyly násilne podvazo
vány, z<lJrucitined<rtknutelnost státního území 'za touto válecnou
oblastí a dopodrobna kodifikovati zpllsob války samé s vymý
cením všech nehumánností, pokud jen se s pojmem války a je
jího vedení rozcházejí - to jest úkolem" Svazu, jehož by se
mel v prvé rade podejmouti I

..,

Zivot a instituce

Dr. Ladislav P. Procházka:

Populacní problémy.
Clánek kolegy Netušila v lonské »Príromnosti« a

letošní anketa moravská o prípustnosti umelého po
tratu nacaly diskussi o široké a hluboké otázce: má se
regulace poctu obyvatelstva ponechati osudu, ci má
lidstvo samo pocet ten regu'lovati?

Když se mluví o tom, že regulaci poctu obyvatel
dlužno ponechati osudu nebo prírode, pak dotýkáme se
jisté hranicní cáry v lidském myšlení, za kterou nejen
že ani krokem nemužeme, ale ke které i neradi se blí
žíme. Regulace populacní je totiž tak matemati1cky
presná, tak cílevedomá a tak úce'lne nemilosrdná, že
pri hlubším jejím studiu mimodek docházíme presved
cení, že je rízena jakýmsi vysoce vyvinutým rozumem.

Vzpomenme jen delení poctu narozených dle po
hlaví. Pri vší zdánlivé nepravidelnosti a náhodnosti
porodu detí mužského ci ženského pohlaví prijdeme
pri souctu vždy asi k pomeru 104 hochu na 100 devcat;
tento pomer pak zLtstává konstantní nejen: u celé ríše,
zeme, velkých mest, ale i na vesnicích; narodí se vždy
o neco málo více hochu než devcat, u hochu pak je
v detském veku vetší úmrtnost, takže ve veku pohlavní
zralosti je pachu '0 neco málo více, než devcat stej
ného veku. Rekne-li se: je to záko.n prírodní, nereklo
se tím nic více, než že vec nám nepochopitelná dostala
jméno.

Vzpomenme dále, že po velikých válkách, epide
miích a vubec velikých ztrátách populacních najednou
vyjde odkudsi tajemný, neúprosný rozkaz: více novo
rozených detí! Kvap, aby rozkazu bylo poslechnuto,
je tak veliký, že rodí se deti po dvou -i po trech na
jednou. Pred svetovou válkou byla dvojcata vzácností;
dnes· jsou pomerne obycejným zjevem. V takových do
bách i úmrtnost všeobecná bývá menší: krátce kdosi
kdesi se stará peclive, aby utrpené ztráty byly co nej
rychleji nahrazeny.

Daleko nesympatictejší pro dnešní lidský názor jsou
opacná opatrení - nutná depopulace, jež nastává ten
kráte, když lidí je kdesi príJ-iš mnoho. Prostredky de
populacní bývaly vždy náhlé a násilné: války, prudké
epidemie, katastrofáI.ní neúrody a po nich následující
hlad. Arsenál prostredkLl depopulacních je nevycerpa
telný: pomohla-li veda lékarská a hygiena lidstvu od
moru asijského, neštovic a cholery, ztlstává v záloze
stá'le tuberkulosa, detská úmrtnost, syfilis. Kdosi kdesi
usoudí, že je treba lidstva ubrati - zmáckne knoflí
cek, a úmrtnost letí do výše. Pri tom, jako na posmech
lidstvu, se tyto nicivé zbrane modernisují: žijeme-li
ve století sociálního pokroku, jsou to choroby sociální,
které jsou nicitelem lidstva.

Zdá se, že na národ melo by se hledeti jako na jed
notný organismus, který má své zrození, svá detská
léta, jinošství, vek mužný, starecký a - smrt; jako

na organismus který podléhá vlivum své pudy, svého
okolí, klimatu, který nosí v sobe choroby dedicné, který
se obcas rozestune na choroby akutní neb chronické,
telesné i duševní; které mohou zanechati trvalé stopy
v jeho organismu neb -i vésti ku predcasné smrti. Co
u jednotlivce rok, to u národa století. Rekl bych dle
tohoto schematu, že na pr. Francouzi jsou na prahu
stárí, Nemci a Anglicané v mužných letech, my, Ru
sové a Jihoslované v létech, j-i'mž se ríká klackovitá.

Život národu po této stránce nebyl studován 
nebo aspon historické práce neshrnovaly posud své
poznatky tím smerem, aby život celých národu od zro
zení až po jejich smrt dal se sledovati,. a aby z toho
daly se odvoditi príciny jeho chorob, chradnutí a
smrti. Studium toto je velice složité, protože choroby
národu, nicící jejich zdraví i život, nejsou jenom fy
sické: stejne zhoubný úcinek mívají choroby morá!lní,
lépe receno, choroby národní morálky. Chtel bych, aby
nekterý historik pokusil se v tomto smyslu o vylícení
života nekterého vyhynulého národa, neb o vylícení ,
života takového národa, který z velikého rozkvetu fy
sického, politického, intelektuálního a morá'lního upadl
ve stav chronického ochrnutí po všech techto stránkách
- jako Egyptané, Rekové, Turci. Musí se tu dojíti
k urcitému historiiCkému momentu, kde zdravý .Sl kve
toucí organismus národa pomerne náhle ochuravel a
na chorobu bud zašel, nebo byl jí trvale ochromen.

Zjevy populacní byly by pri takovémto názoru na
život národu príznaky, symptomy obdobnými, jako
jsou príznaky zdraví neb choroby u jednotlivcu. Dneš
ní medicina dobre ví, jakou cenu má lécení symptomu,
príznaku nemocí bez !Iécení základní choroby. Pomohli
bychom churavému národu, kdybychom chteli regulo
vati populaci, t. j. léciti príznak, ne chorobu?

Nekteré príciny náhlých zásahu depopulacních zdají
se ležeti na dlani. Tak na príklad u všech kulturních
národu evropských klesá s železnou pravide~nDstí rok
od roku pocet narozených již celá desítiletí, a to tím
intensivneji, cím vypjatejší je jejich civilisace (ne kul
tura!). Je tomu tak u Anglicanu a Francouzu ze všech
nejvíce, pak prijdou na radu Nemci a my, v poslední
rade Poláci, Jihoslované, Italové. V tech zemích, kde
se soucasne podarilo snížiti všeobecnou úmrtnost,
takže její pomerné cís'lo je nižší, než pomerné císlo na
rozených detí - u tech udržuje se posud prebytek
populacní, cili národy ty mají t. zv. prirozený prírustek
obyvatelstva. Jsou to posud na pr. Anglicané a Nemci.
Zjev ten je tak nápadný, že vedl až k názoru, že sní
žení poctu narozených je prirozenou redukcí na vytr
valé snížení všeobecné úmrtnosti. Tomu však odpo
ruje prípad francouzský, kde úmrtnost nebyla snížena
úmerne na pr. s Anglií, a prece pocet narozených stále
klesal. Je to snad všeobecný príznak stareckosti ná
roda?

Tolik je však jisto: u techto národL!, které mají nej
vetší starost o svou klesající natalitu a s úzkostí hledí
vstríc momentu, kdy císlice její klesne pod císlici
úmrtnosti, kterýmžto momentem zacne národ vymírati
- nebo u tech národu, kde tento moment už nastal 
nemuže býti reci o regulaci populace smerem dolu,
t. j. omezení poctu porodu. Naopak, bude a je už jejich
težkou starostí, jak císlici porodu zvednouti: úkol to
pretežký, protože mocnosti regulující populaci dispo
nují silami, s nimiž 'lidské síly vubec meriti nelze.

Umelá depopulace - pomerne mnohem snadnejší,
než z'vednutí populace - bude proto zajímati jenom
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y, které posud mají takové populacní prebytky,
ou jich nikde umístiti. Ukazovali mi na pr.

Holandsku práce na vysušení jezera Zuider
címž zí ká se obrovská plocha orné pudy. Mu
, to udelat, protože za posledních 30 let se jim
obyvatelstva zdvojnásobil, a nemají kam pre-
ten umístiti. Štastná ješte zeme, která muže kus
, pudy po kuse urvati mori, aby tam své pre
u adila; hur je na tom Polsko a Italie, kterým
jenomvystehovalectví. Až tyto možnosti u techto
Í budou vycerpány, nezbude jim asi nic jiného,
elá depopulace - ac nezasáhne-li príroda sama

ekter)'m svým osvedceným nási'lným prostred
bo samocinným úbytkem poctu narozených.

hlédneme si nyní, jak je tomu u nás, máme-li
spech s umelým omezením poctu porodu, a mLl

li pripustiti VLICiveliké otázce národa: být ci
? - také pomery 1. zv. sociální pri úvaze, má
uvolniti umelé potraty a tím zahájiti oficieble

depopu1aci.
nás klesá císlice porodu v posledních desítiletích
erne a vytrvale. Zároven s ní klesá i císlice
né úmrtnosti, posud znacne nižší, než' pocet na

ých, takže máme stále ješte populacní prírustek
ený; nemám po ruce presných císlic, také jimi
i tento clánek zatežovati - ale prírustek se po

je asi kdl šesti na tisíc obyvatel. To znamená, že
ctu 13,000.000 obyvatel nám pribude rocne v re-

. e asi 80.000 lidí. Kdyby úbytek porodú pokra
tak pravidelne, jako v posledních triceti letech,
casne klesala všeobecná úmrtnost, až klesne na
inimum, 1. j. asi deset na tisíc, pak se obe tyto
y v cliagramu setkají asi za 25 let; kdyby od to
momentu klesal dále pocet narozených, nastane
'ní ohyvatelstva, cili prirozená depopulace. Jedná
y hlavne o to, je-li nám doba 25 let príliš dlouhá,

-Ii príciny závažné, abychom ji umele zkráti'li.
• jiste každý, že pro tak vážný krok musely by
nejv~ševážné duvody, a že by mu mely predchá
co nejhedlivejší studie prícin i dúsledku.
arazíme tu na jednu vážnou mezeru: my nevíme,

lidí mLlžese na území naší republiky uživiti. Ve
, theorie výživy je jednou z nejslabších stránek
logie a hygieny; pro praktické použití a výpocty
posavacInívýsledky laboratornkh prací skoro ne
'telny, protože pro takovýto úcel musely by práce
rociti laboratorní steny a najíti bezprostrední kon
s praktickým životem, Je nutne treba studia li

'vS-živy. Jen ve spojení vedeckých prací fys'iolo
hygienick)'ch se studiem lidové výživy vidím do
í cíle, jehož potrebujeme nutne pro SVLljpropocet:
novení nutného minima výži'vný,ch
ek, lépe potravin, požívatin a po
t i n pro je dno h o ob c a n are p u b I i k y.
Í'letoto císlo bude spolehlive stanoveno, mužeme
ácnéstrane daleko snadneji stanoviti, kolik potra

se dnes u nás urodí, a kolik by se mohlo uroditi,
ychomzemedelskou v)Tobu všemožným zpLlsobem

dnes možné maximum vystupnovali. A pak teprve
ám objeví jasne, kolik obyvatel mLIže naše území
'ti, a mužeme-Ii tech 25 let klidne pockati, ci je-Ii
o už nyní zacíti s umelou depopulací.
roveclenítohoto poctu jeví se mi dltležitým i z ji

ohledu: pro memento, které nám dala svetová
, a které zní: jen ta zeme, ta ríše vydrží válku,

á je ve výžive sobestacna. Dovoz obilí a mouky
iny k nám, zemi tak agrárne bohaté, není zdra-
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vS-m zjevem; pro prípad války neb jen isolace pri válce
sousedú zmizel by okamžite. Naše centrální poloha ciní
existencním príkazem, starati' se o sobestacnost v zá
sobování potravinami. Ba, moje zkušenosti z doby,
kde jsem spravova'l ministerstvo zásobování a prová
del prechod od státního vázaného hospodárství potra
vinami k volnému, vyznely by v ten smysl, že bychom
meli jako Farao egyptský za Josefových dob založiti si
zásoby pro hubená léta do sýpek. Pro výpocet, ko'lik
bychom rocne meli uložiti, byla by horení císla smero
datná; dnešní cís'lice spotreby obilnin a masa má, pro
praxi nouzovou práve tak malou cenu, jako mela cí
slice rakouská; za války teprve z nouzové spotreby
pracne se sestavovala potreba potravin a budget záso
bování, a nemohla se nikdy rádne odhadnouti potrebná
míra omezení spotreby potravin. -

At se nikdo neklame, že kroky navrhované k uvol
není umelého potratu budou tak opatrne zaklausulo
vány, že neznamenají vlastne opatrení depopu'lacní,
nýbrž uzákonení faktického stavu. Znamená to uvol
není, jež nemúže zústati omezeno - uvolnení balvanu,
které nikdo nezastaví. A beda nám, kdybychom sebe
menší umelý zásah depopulacní zahájili první, a zustali
eventuelne v celé strední Evrope jediní. Populacní pre
bytky sousedu by rychle vycíti'ly místo menšího od
poru - viz dnešní invasi Italú a Poláku do Francie 
a nastala by neodvratná immigrace: své obyvatelstvo
bychom ztencili a zdemoralisovali, abychom udelali mí
sto pristehovalcum s velikou plodností: dúsledky byly
by jasné.

A konecne: s tou hyperpopulací vedelo si dríve lid
stvo rady. Když se Israelité v Egypte tuze rozmnožili,
a v težké práci, také kázni a strádání zocelili, sebrali
se, našli si zemi Kanaan, rozsekali s pomocí Boží vše
cky národy zmekci'lé a rozmarilé, kterí tam v blahobytu
byli živi, a zabrali jejich zemi. A když se tuze rozmno
žili Germáni, sebrali se a uderili na prohnilou, zdege
nerovanou svetovou ríši rímskou, a našli s dostatek
zeme a: výživy pro své populacní prebytky. Dnes ovšem
není pomyšlení na takovéto výboje, takové stehování
národ LI, resp. populacních prebytkú. Ale my už pred
válkou me'li jsme silný export svých lidí do celé Evro
py a do Ameriky. Nestál bych o bežné vystehovalectví;
ale naši remeslníci, delníci, hospodári, technikové, lé
kari, hudebníci dosahovali v cizine, zvlášte v Rusku a
Americe, znamenitých existencí, protože svou odbor
nou zdatností, pracovitostí a chytrostí životní presa~
hovali domácí obyvatelstvo. Pustme z hlavy starostI
o quantum, a starejme se úsi'lovneji o q u a I i t u svých
lidí: ti se pak neztratí ve svete, at je jich sebe více,
a najdou se tak prirozené a blahodárné cesty, jak od
lehciti domácí nadprodukci lidí.

Poznámky
Sociálni pojišteni a úrednictvo. Soukromé úrednictvo má

celkem skromné prání k politickým stranám, žádá-1i, aby
jtšte v tomto parlamentním údobí vyrešena byla otázka jeho
samostatného sociálního pojištení. Jiste to není požadavek pre
hnaný, uvážíme-li, že se v podobném smeru vyhovelo horníkum
a státním zamestnancllm a že bylo sankcionováno invalidní a
starobní pojištení delníku i osob samostatne hospodarících, s ne
malými financními závaz1..-ystátu. Úrednictvo má vubec s poli
tickými stranami v tomto smeru smutné zkušenosti. Sociální
demokraté, kterí si ucinili ze sociálního pojištení monopol a
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z nemocensldch pokladcn základny pro své politické operace,
byli od jakživa odpllrci samostatného pojištení soukromých
úredníku, a jejich nekteré ciny, mezi nimiž vyniká známý

v)'nos Habrmanuv proti úrednické pokladne, zllstanou histo
rickými dokumcnty jejich nepochopení pro sociální potreby
duševních pracovníkll. es!. socialisté, rovnež politicky hodne
interesovaní na ncmocenských pokladnách, vyslovili se ústy
poslance Laubeho, že požadavek samostatného pojištení prQ
úredníky pokládají za osten; mešfáckých stran proti socialistum.
A zbývajících trí koalicních stran jedna, lidovci, neskrývala své
desinteresement, druhá, agrárníci, obmezila SVLlj zájem na ze
mcdelské pokladny, a tretí konecne, národní demokracie, se
hrála s úrednictvem tak trochu komedii, cpící apathií. Odpocte
me-li zásluhy prof. dra Engliše jako predsedy ústredního vý
boru pro sociální pojištení soukromých úredníku, o jmenování
odborné komise pro reformu pojištení pensijního v souvislosti
s I'ešením ótázky poj ištcní nemocenského a jeho casté inter
vence, jimiž zachranoval takrka ztracené situace, nemuže nár.
demokracie, mimo mnohých nesplnených slibu, vykázati posi
tivních výsledku. Pri tom je pravdou, že úrednictvo ve veci
svého sociálního pojištcní skládaJo v ní hlavní nadeje již
proto, že se tvrdí, že má víc než 70% príslušníkll z kruhi'1
gážistických, má tedy charakter prevážne strany úrednické, a
že svým hospodársko - sociálním programem je stranou gá
žistum politicky nej bližší. Pres to národní demokracie pro
sazovala radeji vetší zastoupení zamestnavatelll ve správe
ústredí sociální pojiš[ovny, než aby celou svojí politickou váhou
se postavila proti zahrnutí úl"ednického pojištení do pojištení
di'·lnického, stejnc jako propásla samou starostí o jiné zájmy
vhodný moment, kdy se rušilo junktim mezi pojištením dcl

nickým a samostatných a kdy byla nejlepší príležitost kompen
sovati sociálním demokrahollTI tento požadavek za pojištení
úrcdníkll. Sliby významných cinitelu z národní demokracie jako

bubliny na okamžik zableskly, ale brzy praskly. Odkladem pro
jednávání této oti,zky dostali jsme se do doby predvolební. Par
lamentu, tak málo schopnému práce, zbývá sotva cas, aby
splnil zbývaj ící cást koalicního programu, a nedostává se mu,
což je konecnc i samozrejmé, klidu k tomu, aby vyplnil také
svoji první, a v tomto údohí jedinou, povinnost k soukromým
úrednkum. Úrednické organisace, které se orientovaly príliš
jednostrannc, budou neúspcchem se sociálním pojištením vy
léceny z optimismu. Koalici, zdá se, velmi málo záleží na. tom,
pujde-li do voleb bez dohotoveného úrednického poj ištení.
Spoléhá príliš na novou úpravu volebního rádu, která má zne
možniti možnost súctování. A úrednictvo, známé svým neroz
hodným postupem pl·j lešení o'túzek stavovsko-politických, zdá
se býti skutecne elementem dnešním koalicním vlldcllm málo
nebezpecným. M. G.

Dopisy
Volení jedenadvacetiletých.

v Olomouci dne 28. cervence 1925.

Vážený pane redaktore!
Dovolíte, abych pripojil nekolik slov k projevum, protestují

cím proti Vaší poznúmce, že! by bylo záhodno posunouti trochu
výše vekovou hranici, jejímž dosažením nabýváme aktivního
volebního práva?

V Prí tom n o s t i bylo již, tuším, poukázáno na okolnost,

že rozpaky a nerozhodnost, co pocíti s volebním lístkem, ne
jsou nutným atributem jen dvaadvaceti let; nedostatky poli
tické výchovy a zájmu o státní záležitosti, a z nich snad z nej
~tší cásti plynoucí nedostatky vládního systému jsou prícinou

obdobného rozpoložení i u mnohých, kdo dávno již by nemohli
bez jisté dávky koketerie opravdu zcela nemužné mluviti o sobe

jako o klucích. Ncsnáz je mnohem obecnejší; ostatne Vaše
ar.keta durazne to pripamatovala.

Novejší právní teorie zacínají popírati oprávnenost rozlišo
vání mezi právem soukromým a verejným, kteréhož rozdílu
v nekterých obdobích právního vývoje nebylo ani prakticky.

Nejsem povolán o správnosti toho souditi;1 jisto však je, že
urcité základní rysy právního rádu, zejména v demokracii, musí
se jeviti stejne ar pozorovány se stanoviska verejnoprávního
at soukromoprávního. Hranice jedenadvaceti let byla zavedena
pro oblast práva soukromého zákonem z roku 1919; zcela du
sledne byla pak táž hranice prijata i ústavou roku 1920. Náš
právní rád dává na pr. možnost zcela svobodného u z a vre n í
ma n žel s tví po dosažení zletilosti, t. j. 21 let. Tato mož
nost má zajisté pro jednotlivce i veškerou spolecnost, stát,
aspon takový význam jako v Ý k o n vol e b n í h o p r á v a. Ne
vím, bylo-li by dosti dusledné, kdybychom sice dovolili obcanu
rozhodovati svobodne o zájmech, jež jen na první pohled zdají
se býti jeho zájmy ciste osobními, ale nedovolili mu rozho
dovati - v té skrovné míre, jak dnešní režim pripouští 
o vecech, jež opet jen na první pohled zdají se týkati cehosi
zcela neosobního, státu. Posunutí dnešní meze pro výkon voleb
ního práva o nekolik let výše by zpusobilo dis·tanci mezi sou
kromým a verejným právem, jež, jaJ( se domnívám, nebyla by
dosti oduvodnena v teorii a prospešna v praksi. Myslím, že
nelze nedbati jistého v Ý c h o v n é h o v 1 i v u dnešní normy;
bylo by možno se obávati, že velká cást prumerných obcanu
by se zacala o verejný život zajímati až práve ve 24 ci kolika
letech, v dobe, kdy již i hospodársky maj í býti samostatnými
a kdy práve proto po prípade nemají už casu ani mysli, venovati
se 'trochu duklad:,ejšímu poznávání státních záležitostí také
po stránce teoretické. Nová státní forma i duch nedovolují

ohlížeti se zpet na stav pred rokem 1918.
Obcma stranám, dvaadvacetiletým mužum i chlapcum téhož

veku, vyhovelo by se snad nejlépe kompromisem: zavedením
f a k u I t a t i v n í h o a k t i v n í h o vol e b n í h o p r á v a asi
do 24 let, odkudž by trvala povinnost volební. Nevím, je-Ii tak
nekde rešen problém politické výchovy v demokracii. A myslím,
že se mnoho tímto rešením nezískalo, z dllvodu výše uvedeného.

Mo'žno, že podobné fakultativnosti by se pak domáhaly pro
pohodlí demokratického mozku i ženy. Jediným málo kladným
výsledkem by snad bylo poznání, že v hloubi srdce príliš mnoho
našich republikánu si nepreje nic jiného, než aby byli v bázni
boží o v I á dán i, zbaveni starostí s v I á d o u. Ale chceme·li
míti opravdu demokratický stát (Masaryk: "My chceme a mu
síme chUti stá t v z o r n ý«), nesmíme uhýbati pred pohodlím
nekterých obcanll_demokratll "malgré lui«. Musíme se vychovati
k demokracii politické i mravní; a za dltlcžitý faktor výchovný

považuji práve dnešní úpravu volebního práva (ovšem ve
smyslu ústavní listiny). Jeto snad nekdy liUnekud násilný
prostredek? Ale každá výchova má v sobe urcitý prvek do
nucení.

Váš
J. K.

Knihy redakci zaslané.
Vf. výrocna zpráva Stefánikovho ceslwslovenského š/6tného

reformného reálného gymná::ia v Novom Meste n. VáhO1/!.

J. Hr11ša: Modré s nebe. (Povídky.) S obálkou prof. F.
Sillara vydal A. Král, Praha-Smíchov. Stran 122 za Kc 10.-.

OjJrava. V císle 30. ve clánku J. Adlofa "Muže sokolství pro

niknout do sveta?« v poslední vete je tisková chyba. Správne
má veta zníti: Dokud toho nebude, dotud soustava s o k o I s k á

bude v ocích sveta jen odrtldou nemeckého systému turnérského,
bude obycejnou gymnastikou! «


