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PfítomnosL

Politika

Vule lidu.

V politice jako ve filosofii nejtežší problémy pnpl
nají se ke zjevLlm, jež obecné mínení prijímá jako
amozrejmé. Že by otázka hmoty, prostoru, casu

mohla býti problémem, lze stejne težko prosté mysli
vysvetliti, jako prumerný politik nepochopí, že jsou
problémem otázky obcanské svobody, státní moci,
vúle lidu. Kdežto však pr-oblémy filosofické aspoií. od
borníky stále znovu jsou nadhazovány a rešeny, o zá
kladní problémy politické témer nikdo se nestará. Že
tak neciní denní tisk, je snadno pochopitelno. Má-j;
V nekolika rádcích pouciti ctenáre zpravidla blíže
o veci neinformovaného a o ni se nezajímajícího, jak
hodnotiti denne se menící fakta politická, potrebuje
urcitézásoby pravidel, od nichž by vycházel, a v nichž
nesmípripustiti pochybnosti ani ve forme podrobnej
'ího rozboru, nechce-li ztratiti prímý styk se svou
ohcí ctenár kou, jež nechce tak býti navádcna k my
'Iení, jako spíše býti zbavena ohtíž't vlastního uvúo
ánÍ jasnou a prostou odpovedí na vtírající S't otázky.
Pov;\žlivejší je, že nyní odborná literatura práv

nická,sociologická a politická heslum denního života
politickéhonevenuje dostatecné pozornosti, precházejíc
presne vetšinou jako pres fráse, jimiž netreba se váž
ne zabÝvati. Je to jednou ze smutných zásluh positi
ViSIllU,jenž s názvem historismu ovládl právnické a
politickémyšlení druhé polovice devatenáctého století,
že naše generace si neuvedomuje onech problémLI,
kterédrívejší generace rešily hesly, jež uznáváme na
nejv)'šza vhodné recnické príkrasy slavnostních pro

\01'11, jimiž však vážný politik si netroufá dLlklad
r.ejise obírati, nechce-li se vydávati výtce naivnosti.

V úvahách pripínajících se k chystaným volbám a
ješte méne v úvahách o pripravované volební refor
menecetl jsem zmínky o tom, že v demokratickém
zrízenínynejším jsou volby jedinou témer príležitostí,
kdy se uplatnuje »vu,le lidu«. To je aspon obecný ná
zor, že volby jsou oním úkonem, kdy lid, z nehož
podleteorie demokratické, pri,jaté i naší ústavou,
ychází veškera moc ve státe, tuto svou moc uplat-

nuje. V tomto ucení obecne jako samozrejmost pri
'ímanémjsou však skryty dva z nejobtížnejších pro
lémttprávne filosofických a politických. Problémem
. tu, co rozumeti slovem »Ilid« a co v této souvislosti
namenáslovo »vule«.

~nuví-li se v denní politice o lidu, má se témer
ždyna mysli pojem víCe méne jasne vymezenÝ nega
ivne: dríve lid jako protiva aristokracie, dnes jako
rotivaburžoasie nebo inteligence. Otázka je, v cem

lcíváregitimace »lidu« v tomto negativním smyslu
vládnutí, proc lidovláda by mela b:)rti lepší než vlá-

a aristokracie, buržoasie, inteligence. Odpoved je
rávev tomto negativním vymezení pojmu. Kdykoliv
proudu dejin se vy~kytne volání po vláde \lidu, je
volání po pomoci z neznáma, po necem, co je jiné,
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než to, co známe. Jiné a lepší. Nebot neuspokoje11i
tvrdou skutecností rádi promítáme do neznáma ste
lesnení sv:)'ch tužeb. Lid je dobrý, je nezištný, je spra
vedlivý proto, že lidé, s nimiž se stýkáme, techto
vlastností nemají. Idealisování lidu je výrazem nespo
kojenosti se »spolecností«, v jeho vlastnostech mll
žcme císti kritiku tcch, proti nimž doba se dovolává
lidovlády. Tyto vlastnosti nejsou zjišteny empiricky.
jsou: postulátem, nejsou faktem. V tom tkví hlavní
nebezpecí. Mus,í prožíti velké zklamání, když se pre
svedcí, že vláda lidu není vtládou onoho vytouženého
lidu, jenž by byl výrazem všeho, co spolecnost nemá,
co by však mela míti; dochází se k poznání, že sku
tecný lid je zase jen soucet urcitých osob se všemi
lidskými slabostmi a špatnostmi, jež jen vystupují
ve formách v tom jiných, že k Viláde pricházejí vrstvy,
které tepr'\e se musí uciti v,ládnouti. Toužke po ráji,
jenž byl slibován, až dojde k vláde lidu, jsou sami
první zklamáni, když vidí, že vládnouti není raclost
1l:)'lTIprávem, nýbrž tvrdou službou, že lidovláda ne
znamená pohodlnejší, bezpecnejší, radostncjší život,
l1}'brž život vedomého plnení povinností, odrážení ne
bezpecí v každé lTIoci skrytých, denní odríkání, pri
zpllsobování požadavku možnostem, jež sk),tá sku
tecnost.

Prožíváme práve tuto krisi demokratismu, z ní vy
plývá ona obecná rozmrzelost a nespokojenost, jež
hrozí zatlacit prvotní radost z republiky a nadšení
pro republiku. Nemá-li toto zklamání s'e státi osud
ným demokracii a vrhnouti nás v náruc oligarchie
lidí žijících z politiky, težících z nedostatkll !lidu, pe
stujících v nem ony nebezpecné illuse moci, jež jej
ciní neschopn:)'m vlády, je treba jasne si uvedomiti
vlastní prícinu tohoto zklamání. Je práve v tom, že
požadavek lidovlády není adresován lidu, jaký je,
nýbrž jaký by mel' býti; demokracie není stav, který
by byl uskutecnen vydáním nekolika paragraf LI ústa
vy, nýbrž je úloha daná národu, když dospel urcitého
stupne svého vývoje. »Lid« jako pojem politický není
soucet urcitých smrtelných individuí, nýbrž politický
postulát adresovaný temto individuím. Kdyby demo
lu<lJcieznamenala jen prechod vlády s jedné spQll'ecen
ské vrstvy na druhou, neznamenala by vyšší pojmy
spolecenského života, nýbrž skok clo neznáma, nahra
zujíc ty, kterí již umejí vládnouti, temi, kterí teprve
se musí uciti vládnouti a o nichž nevíme predem,
budou-li vládnouti lépe. Demokracie je však vyšší
formou spolecenského života než monarchie nebo ari
stokracie, ponevadž práve je v ní apel na všechny, aby
se snažili b:)Tti »lidem«, tím, co nemá vad dynastie
nebo šlechty, buržoasie nebo inteligence, co však také
nemá vad zemedelcli,delníku, byrokratli. VyrosNi jsme
z dob romantismu, víme, že ani v nízk:)Tchchatách za
pad,Jé vesnice an i mezi delnickým proletariátem není
onoho ideálního lidu, jejž tam hledal Rousseau nebo
- v tomto bode velmi romantický - Marx. Prehlí
žíme však, že u obou i li legií jin:)Tch následovníkll
v tomto omylu se skrývá správné jádro, politický po
žadavek obecného pokroku mravního jako podmínky
lepší vlády. Voláme-li po vláde lidu, netvrdíme již,
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že, by ilid. byl, le~ší než »páni«, nebo. že by dovedl lépe
vl~~lr:outl, nybv~z klademe proti politice hájící zájmu
urclte kasty, tndy, stavu, politiku lidí ideálních kterí
by b~li prosti vad stavovství a trídnictví. Je ~ pod
statn~ch omylu komunistl\ že vykládají Marxe jako
byv.d~kt~~ure proletariátu dával prednost jako vláde
urclte tndy a ve prospech urcité trídy. I on chtel 
ovšem trídním bojem a zmenou hospodárské sou
stavy - dojíti k poprení trídních privi,leaií k de-
mokracii. b ,

. Ne~í-li však. )~lid~(,~1a nejž myslíme pri požadavku
lIdovlady, empmcky lid, soubor smrtelných individuí
tvor,ících nepr!,:ilegované vrstvy národa, nýbrž po
stulat, aby politIka bJlla prosta vad stavovství a tríd
nictví, nemužeme mluvíce o vuli lidu ani v pojmu
»v~le« vide~i .empirickou vlili, Vlni ve smyslu psycho
logie a tvrditi, že to, co chtejí massy, je již proto do
bré, že tomu .chtejí massy. »Vule lidu«, nejvyšší zá
kon demokraCIe, není zase empirický fakt nýbrž struc
ne vyjádr.ený politický požadavek. Jest' klamem do
mní~~t~ ~e, !e v.olby jsou nejjistejším prostredkem
k Zjlste111 vule lidu. I kdybychom nechteli hledeti
k, známým zjevum d.':vové .sugesce ~ v~ce méne jas
neho natlaku na vobce, a111k technlckym omezením
svobody volební volebním rádem mohou volby v nej
~de~lnejš!n:, prakticky nemožném' prípade takovém vy
jadrovatl Jen empirickou vuli urcitých osob a nelze
nahlédnouti, proc bychom meli spíše se podrobiti této
mon?hoh~avé,.n<:t nedostatecné informaci spocívající
;rurlJ, nez VLIlI.Jednoho cloveka neb nekolika lidí, jež
Je mnohem snáze mOžno informovati a v jeho lda
mec~ s!opo~ati. Heslo o VLili lidu nah)'vá politicky
upotrebltelneho smyslu zase teprve uvedomíme-li si
že tu jde o protivu vllle monarchovy neho aristokraci~
té neboné formy. Je známo, jak Rousseau ješte ro
zezn~vá v~~l,iobecnou a v~llli všech, jak jen oné pri
s~zuJe vysSI hodnotu, a Jak psychologicky nespráv
nym postupem dochází k mínení že za urcitých kautel
muže vule všech, vyjádrená hla~ováním, tlumociti vlI,li
obecnou. vMínít, že pri hlasování hlasy tech, kdo jdou
za prospechem osobním nebo stavovsk)'m, nutne jsou
roztríšteny, tak že je aspoI1 velká pravdepodobnost,
že míne~í, které si získa,Io vetšinu, vyjadruje tužby
abstrahUjící .od individuálních egoistických choutek a
omyl~: , Urc~t~ mínení tedy není vulí lidu proto, že
v urClte chvJ11 se pro ne rozhodla vetšina, nýbrž na
opak, vyjadruje-li urcité mínení snahu abstrahující
od zvláštních choutek urcit)'ch individuí a urcit\'ch
skupin, lze podle primitivní psychologie' Rousseauovy
ocekávati, že se pro ne rozhodne vetšina; nebot tato
psychologie pr,edpokládá v osvícenském svém optimi
smu, že lidé vetšinou jsou prece jen rozumní mravní. , '
a poctlv!.

Bylo by tedy chybou, kdybychom pod vlivem zkla
mání, jež prožíti musí každá mladá demokracie se'
vzdali politické smernice, již osvícenská filosofie' vy
tvorila svým ucením o vLtli lidu jako nejvyšším zá
konu demokracie. Naopak z obtíží demokracie není
jiného východiska, než uznání tohoto zákona. Velká
úloha inteligence v demokracii spocívá práve v tom,
aby se naucila hledati a srozumitelne formL1'lovati
tuto »vllli lidu«. Inteligence, která at z jakýchkoliv
duvodu slepe slouží temným instinktum davu nebo
naopak staví své zájmy proti zájmum jiných skupin
v národe, ztrácí svuj raison d'etre a osud ruské in
teligence by jí mel býti výstrahou.

Jar;oslav Stránský:

O volební reforme list ctvrtý.
Kdyby nebylo volební soustavu každou nutno po

suzovat predevším podle politických pomeru, které ji
vyvolaly, nebo pro které byla zosnována mluvila bv
proti chystané zmene našeho volebního' rádu tak'é
obecná úvaha o funkci strany V' parlamente, v parla
mentarismu, v demokracii, v politice vubec.

Pomerné volební právo zásadne (ani in concreto
podle naš'eho právního rádu) se nezakládá na politi
ckých stranách, nýbrž na volebních skupinách. Voleb
ní skupina mllže býti méne než strana a muže býti
sloucením stran nekolika. Sdružení volicu nebo stran
se tu muže uplatnit k provedení urcitého akcního pro
gramu v nastávajícím zákonodárném údobí a rozejít se,
místo co by se organisovalo trvale, jakmile bylo vo
,lebním úspechem zjednáno onomu programu v nové
snemovne zastoupení. Dve strany nebo nekolik stran,
které se ~loucily v jednu volební skupinu, nijak se tím
nezavazuJí, že jednotu volební promení v jednotu stra
nickou. Volební skupiny a politické strany nemusí
posílat do snemovny vždy posl.anoe, kterí podléhají je
jich, byt jen dobrovolné discipline. Pomerné volební
právo vubec znamená jen zdravý generacní princip,
podle kterého parlament vzniká, ne regulativní zá
sadu, podle které musí pracovat. Parlament jako rada
poslancu úcelne organisovaná jednacím rádem má
svoji spolecenskou a politickou funkci, svoje rozpravy
a svoje kolektivní jednání a usnášení a není jen shlu
kem pouhých poslu, kterí tam pricházejí nezmocneni
k svobodné úvaze a k svobodnému rozhodnutí na zá
klade osobní odpovednos,ti. Uk'ládat snemovne zá
vazná usnesení mimosnemovních orgánu znamená de
gradovat a deformovat ji. Težko pochopit, proc má
v tom prípade býti predmetem zvláštní trestne-právní
ochrany jen parlament, a proc ne spíše výkonné v)r
bory politických stran. Vnáší-li se pak ,taková závi
slost na zevní'ch príkazech na koalovanou nemovnÍ
vetšinu, jest to stejne nebezpecné a snad nebezpecnejší
než liberum veto jednO'tlivéhO' poslance, nebot ten jest

• aspoI1 osobne dostupný a lze s ním jednat, v)'konné
výbory se ztrácejí v bezejmenné a beztvárné mlze po
lit,ickéintriky. Celý parlament a tím více ovšem jeho
vládnoucí vetšina musí býti prodchnuta demokrati
ckým duchem diskusse a transakce, a tento duch za
zdravých politických pomeru musí býti silnejší než
stranický nebo kluboV'l1í espr,it de corps. Soustava po
merného volení, jak receno a doloženo, nemusí ne
zbytne vést k prevaze frakcního ducha nad vedomím
sol,idarity a vecných úcelLI celé parlamentní instituce,
nutno však pripustit, že nebezpecí této prevahy jest ve
snemOV'l1ách s pomerným zastoupením vetší než ve
snemovnách založených na soustave vetšinové. Pri
tom opetovne upozorI1uji na rozdíl: vetší pocet stran
jest neco j,iného než vetší míra frakcního ducha
v niah (menší míra jejich koalicnosti). Cím jest stran
více, tím jsou menší, tím vzájemneji na sebe odkázá
ny, tím menšího sebevedomí. V Cechách na pr. byly
stranické boje nejvášnivejší, když spolu zápasily stra
ny dve: Staro, Mlado. Ne proto jest proporcní sou
stava frakcnímu duchu stran príznivejší než majo
ritní, že by vedla k jej-ich vetšímu poctu, - což jest
jednak nepravda, jednak falešný záver, že za vetšího
poctu jsou strany stranictejší, - ale proto, že se tu
P?litická strana jakožto volební skupina stává spolu·
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cím orgánem, z nehož vznikají jednotlivé man
y. Místo poslancu, bunek parlamentu, jehoŽ' fu n k
je stejná, at vznikl z pomerných voleb nebo vetši-

~ých,nalézáme tu v jeho organismu politické strany
O novotvary, které se musí stát zhoubnými, nezdo

-Ii je sama idea parlamentarismu, jíž jsou v této
e cizí a neprátelské. Strana si takto podmanuje

lice, kterého omezuje svou kandidátní listinou,
lance, kterého omezuje SV)TlTIautorským právem
jeho mandátem, i parlament, který omezuje svou

bežností a svým souperstvím. O volební akt se
li volicstvo s výlwnnými výbory; poslanec neprijímá
mandát jenom od lidu, dekuje zai'í také vedoucím
itelum politické strany a cítí se odpovedným jen
, protože jen .oni ho mohou k odpovednosti volat;

emovna jako pouhá delegace stran se stává jakousi
litickou bursou, kde se idee netvorí a vzájemne ne
lodnují, ale kde se jen vypocítává jejich denní kurs.

O vše, opakuji, není nezbytný d-Llsledek proporcních
leb, ale jiste nebezpecí, které je s nimi spojeno.
A tu práve jest rozcestí, na kterém nutno rozhod

outi se pro jeden nebo druhý smer. Bud anebo.
Bud zachráníme pro demokracii parlament a parla
ntarismus. Toho se dosáhne za pomerné volební

oustavy jen politikou, která stranám, když jim po
ernost poda'la prst, nepodá proto hned celou ruku a
té telo: politikou, která z volební funkce stran ne
trojí trvalou hypotheku stran na poslaneckých man

átech. Taková politika má u nás znamenitou oporu
ústave i v dosavadním volebním ráde. V ústave,

terá se zásadou pomerného volení spojila zásadu
vobodného, na nicí príkazu nezávislého vykonávání
andátu. Ve volebním ráde, který dovoluje poslanci,

aby podržel a vykonával svuj mandát, i když zmení
tranickou príslušnost, nedošlo-li jen k té zmene z du

vodu nízkých nebo necestných. Pak bude naše sne
movna malým obrazem duchového rozvrstvení obcan
tva, aniž by za to zaplatila ztrátou všech dobrých

prívlastkll demokratických parlamentll. Pak nebude
11 nás politická strana míti více V)TZnamUa více moci
než má v ostatním kulturním sv,ete, nebude se podobat
státu ve státe a nestane se oním mocným lákadlem
ambicí at církevnických at kacírských, které dává spí
ve novým a novým stranám vznikat než starým slu,
covat se a zjednodušovat. Pak nedojde u nás jako ne
dochází v žádné demokracii na svete k zrlldnému
zjevu peticlenného sboru, který ovládá ústavní vládn,
ackoli tri jeho clenové vubec nejsou ústavne odpoved
ni'mi ministry, a který má protejšek jen ve známém
predsedovi ruské a mezinárodní komuny Zinovevovi,
nebor také Zinovev jen strani,ckou funkcí a stran i
eki'm vlivem ovládá bez ústavní a politické odpoved
nosti sovetský stát.

Anebo se parlamentu vzdáme a podržíme jen staré
jméno pro novou vec. Lidové zastupitelstvo bude ne
toliko stranami vznikat, bude jimi i žít nebo živorit
a hynout. To a jen to právem nazvete zbytnením
.tran, nebot hypertrofie pol,i6ckých stran není jejich
rostoucí pocet, nýbrž jejich rostoucí moc. To není ce
sta, kterou ukazuje raše ústava a náš volební rád,
ale ústavu mužeme ošidit a volební rád zmenit. Pred
pis § 22. ,ústavní listiny, že clenové Národního shro
máždení vyk<mávají SVllj mandát osobne a nesmejí od
nikoho prijímati príkazu, jest jen zásada politické
ethiky a není pron na tomto svete ,exekuce jako není
exekuce pro desatero prikázání božích. Tento predpis
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muzeme tedy v ústavní listine pro ozdobu podržet.
Dovoluje-li zákon o volebním soude, který je pragma
tickým doplnkem volebního rádu, politické strane, aby
zbavila mandátu poslance, který z nízkých nebo n,e
cestných duvodu prestal býti jejím clenem, mužeme
zákon zmenit tak, aby strana sme'la príšte zbavit man
dátu poslance, který prestal býti jejím clenem z d-Ll
voclu jakýchkoli. A aby moc stran, které už ve sne
movne pomerne zastoupeny jsou, ješte se upevnila a
vzrostla, mužeme stranám n o v Ý m ztížit vstup do
snemovny výlukou stran m a I Ý c h a financním risi
kem volebního neúspechu. To všechno mužeme ucinit.
Ale otázka není, mužeme-li to ucinit, otázka jest, má
me-li to ucinit, otázka jest, uciníme-li to s prospe
chem. A tu tedy je rozcestí.
I tvrdím znova, že i když zanechtLme všech zre

telu pouze situacnkh, i když tedy zapomeneme, že na
zvat vec, o kterou u nás jde, pravým jménem, zna
mená nazvat ji Svehla, Kramár, Srámek, Stríbrný,
Bechyne a jak se všichni ti naši ministri bez porte
feuille a ministri s portefeuillem srostlí jmenují, i když
jí venujeme úvahu založenou na poznatcích a pouc
kách obecných, nemužeme se rozhodnout proti vláde
parlamentu a pro vládu stran.

NemohU! se tu pouštet do uceného sociologického
badání. Vím, že je-li politická strana zlo, jest zlo nut
né. Sám jsem v rámci politických stran pracoval a je
šte budu. Není náhoda, že strany samy svoji stra
nickou individualitu, nebo, chcete-Ii, individuálnost své
stranickosti radeji zastírají než velebí. Všechny stra
ny, také strany stavovské a trídní, kam zrak .dosahá,
usilují o blaho obecné a nabízejí sebe a sVUJ recept
všemu celku a vš'em cástem a clenllm. K naprostému
a nezkalenému štestí státu by nejvíce posloužilo, kdy
by všichni obcané se jimi dali získat a vstoupili v je
jich rady. Podle toho, presvedcilo-Ii vás Právo Lidu
nebo Národní Listy nebo Venkov, mužete verit, že by
bylo republice a národu nejprospešnejší, kdyby všich
ni Ceši a Slováci byli sociální demokraté nebo národ
ní demokraté nebo republikáni cs. venkova. Pak ovšem
by vítezná organisace prestala b)/ti str a n o u. Stra
na tedy chce být 'celkem pro celek, nechce být stranou
a pro stranu, její chut rllSt je neomezená a její sub
jektivní nesnášenlivost jest jen rub její domnelé dog
matové objektivnosti, to jest nestrannosti. Být straní
kem jest zrejme velká cest a chlouba, nebot jest velká
cest a chlouba být národním demokratem nebo cs. so
cialistou nebo agrárníkem ci lidovcem., ale není velká
cest a chlouba stranicky myslet a stranicky soudit a
stranicky jednat, a proto práve každá strana zaru
cuje, že práve její stranníci nejsou a nebudou stra
nictí. A prece jest a vecne vekll bude politická strana,
splozenec omylného ideálu jedincova a pudove zájmo
vé vt''tIe davu, útvar vratký rozumove a krehký morál
ne, tím neškodnejší, cím chvilkovejší a prchavejší.
Pluctuat e t mergitur, na štestí ... Dobrý parlament
je prekonání a synthesa frakcního ducha stran, tím
tíže dosažitelná, cím tužší a cím 'Uzavrenejší jsou
strany, a cím méne je v nich a mezi nimi proudení a
pomíjivosti. Nepríznivý vliv stranictví na parlarnen
tarisrnus zjlištuje - smím-li se dovolati jednoho mí
není za mnohá - Masaryk ve svém memoárovém
díle: »1\ protože dnes obcané pravidlem jsou clenem
nejaké strany, uplatnuje se v par1amentarismu stra
nictví, stotoži'íuje se zájem celku s výlucn)'ll zájmem
str a 11' a t udí žne k o 'I i k a o s ob, n e kdy
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osoby jedné. Par Ia m e n t y n e J s o u j e š t e
zas,t'0up,ením národa, lidu, masy, ny
b r ž str a n a v Ia s t 11'e k o t e r i í, vlivných a
silných - neríkám: vedoucích! - jednotlivcL!. -«
Nechci ovšem zamlcet, že Masaryk v téže knize v jiné
souvislosti vsouvá v politickou úvahu '0 parlamenta
rismu nesmelou a neurcitou zmínku o »možné r'0zrna
nité modifikaci platných posud volebních rádLl a tím
parlamenttt« k zabezpecení politické kvalifikace poslan
cll a k zjednodušení parlamentního organismu a
uvádí jako príklad takové možné modifika'Ce také
oprávnení stran odvolati za jistých okolností (za ja
kých?) svého poslance a vymeniti ho poslancem ji
ným. Toto místo (stejne jako odsudek »politické ener
gie, která se probouzí trenicemi a kacírstvím ve vlast
ní strane«,) možnO' klidne považovat za apokryfní,
nebot ani MasarykLlv rukopis tu nenahradí naprostou
neprítomnost Masarykovy ideologie a nezakryje
zrejmé st'0PY ideologie koailicní. A ježto jsem
byl vždy ve strane národne-demokratické kací
rem také v tom, že ctím více Masarykovu osobnost
než' presidentskou hodnost, neberu si k srdci, co má
smysl jen ad usum lidí, jejichž mysle i srdce jsau na
hony daleko od autora Svetové revoluce. Posud každý
sám, který z citovaných v)T'0kLl je od Masaryka, a kte
rý od presidenta zajatého denní a minutovou situací.
Jisto jest, že podnet, aby strany volne disponovaly po
slaneckými mandáty, neobstojí vedle Masarykova po
znatku preponderance stran, jež ochroll1uje náš parla
mentarismus. Masaryk není z tech, kdo chodí problé
mLlm z cesty, a zde jest problém, kterého možno dve
ma vetami se dotknout, který však není možnO' dve
ma vetami rešit. I když uznáme nezbytnost a nepo
stradatelnost palitických stran v demokracii, neuznáme,
že jest dobré vclenit je v pravidelný zákonodárný pro
ces a udelat z parlamentu jejich delegaci. Mttže to VLl
bec vést jinam než k onomu zpLlsobu zakuklené olig
archie, který Masaryk právem prohlašuje za nes'lu
citelnÝ se skutecným parlamentarismem?

Weyr považuje panství stran nad získanými man
dáty za dusledek pomerného volení a považuje dále
(spíše asi z jakési pr;ávnické cistotnosti než z politi
ckéhO' rozmyslu) za nutný predpoklad této nové správ
'ní a zákonodárné funkce strany její právní organi
saci. V té koncepci by se politická strana stala kor
porací, obcanstvo by se ješte pred volbami r'0zestupo
va'lo ve stranické katastry (itia in partes ješte prede
dvermi snemovny) a vlastní volby by se konaly jen
uvnitr strany. Že smer naší volební reformy k takové
úprave opravdu vede, ukazuje soucasný podmet, aby
se pi"ozatím úredne registrovala aspon ustanovení
jednotlivých organisacních rádu o vylucavání clenL!.
Pro prípad sporu mezi stranou a poslancem, který
tvrdí, že nebyl platne vylaucen, má tu míti v'0lební rád,
jakýsi verejný rejstrík norem, podle kterých se v jed
notlivých stranách a vyloucení r'0zhoduje. K dttsled
nému provedení Weyrovy myšlenky by to ,ovšem ne
stacilo, nebot právne významny by byly i normy o vo
lení výkonných výborLl a o vzniku kandidatur a právní
záruka a kantrola, že se tyto normy dodržují. Není
pochyby, že vclenení strany v zákonodárný proces,
jaké chce volební reforma provésti, k promene' politi
cké strany v právní korporaci nebO' aspon katastr
by dospeti musilo. Domysleme ta však paliticky:
Jest opravdu veškera obcan6tvo stranicky razvrst
veno? Není, - v politických stranách se organisuje
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jen jeho mensma, velké vetšine jsou jediným padne
tem k stranické orientaci práve volby, a nenahlížím,
proc by úkon volební, povinná, ale chvilková a pre
chodná verejná obcanská funkce, musi'la vésti k stra
nické orientaci trvalé a závazné. Politické strany se
domáhají cehosi, co jim nepatrí, nechtejí-li se spoka
jiti funkcí užších bojových k á d r tt na urcit)rch pra
gramových základech, jimž jsou volby jen príležitast
nými odvody' š'irších !rad pod kádrové prapory ku
krátkému politickému 'cvi'C'ení.Tak je to po všem civi
lisovaném svete. A alický, americký, francouzský de
mokrat necítí nikdy ve svém vztahu k politické strane
onu trvalost a onen úvazek vernosti, jaký ho pautá
k jeho vlastr, k jeho národu, k jeho církvi. Rozhaduje
se ve vO'lbách zpravidla a d ho c. Uváží, oc asi ve
verejném hospodárství v príštím zákonodárném nebo
správním údobí pttjde, podívá se na lidi, kterí se mu
nabízejí nebO' jsou mu nabízeni za hospodáre, a valí
podle svého mínení a zájmu, zmenitelnéhO' mínení a
zmenitelného zájmu. Cím rozvitejší demokracie, tím
uvedomelejší solidarita obcanská (st;\tní a náradní,
dnes už i evropská :l svetová), cím zaostalejší demo
kracie, tím tužší solidarita ve strane. Jen oblouzené
mu, stranickou krecí týranému c'loveku je pochybné
indi'Viduum ve vlastní strane bližší než slušný clavek
z jinéhO' politického tábora. echtejme obcanstvo, kte
ré zraje, udržet pomocí paragrafLl na nižším stupni
politického a kulturního vývoje. Ohlédnete se prece,
dobrí lidé a všimnete si 'co zbytecného církevnictví
jest ješte' v našich politick)'ch straná ." od dagmat
stranické nauky až po nesnášelivý vztah ,( církvi cizí a
ke kacerování v radách vlastních. A zkoumejte, není-'Ii
v tom príci'na, že máme stran zbytecne mnoho, a že
jich ješte porád musí být více, ahy jich bylo méne.
Není-li v zemích civilisovanejších tolik stran, Co'

v naší, to možná práve proto, že se tam v jednu smest
ná bez povyku více myšlenkov)nch soustav, zájmových
smerLl a citového naladení než u nás v deset. Spokaj
me se stranami a nedelejme z ni'ch církve, nechceme-l,i
z nich mít církvicky. Obcanstvo si strany zjednoduší
samo, nebudeme-li jejich dnešní kádry stužovat práv
ním rádem, protežovat státní mocí a vydržovat erár
ním jmením. Verejná kontrola vnitrostranických rádu
se za' pomerného volebního práva doporucuje i ph
dnešním rozsahu poEtických stran, protože jim za po
merného volebníhO' práva i bez volební reformy pri
padá lví podíl na verejné moci. Ale postátnit strany je
nerozum, - práce, která živí, šatí, organi'Suje svet,
je mimo strany a nedá se od nich formovat ani mi
strovat.

Masaryk se ve své knize zminuje, jak musil hned
pri návratu do osvobozené vlasti' pocítat se starými n~
vraživostmi a nedovernostmi. Padl, výrok: »P r e s I
den tem '- tre b a, a Ie he z 's t ran y.« Chtel
bych ješte ukázat, - a to už' bude úvaha situacní, ne
theoretí'cká - že volební reforma je nejúcinnejší ze
všech krokLl, které se dosud pr'0ti možnosti Ma s a r y
k o v y str a n y podnikly.

Bolševický diplomat o Ceskoslovensku.
II.

Velmi kriticky se dívá bolševický zmocnenec prirozene i na
ústavní zrízení a zejména vnitrostátní 1901itickou praxi. Konsta
tuje sice, že oficielní název cs!. státu je »demokratická repu
blika«. Cituje dále § 1. csl. ústavy, podotýkaje predem, že
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ústava »vskutku je jednou z nejdemokratictejších v Evro
Ale hned vzápetí zdihaziíuje, že »demokratický ráz sa

é ústavy je ve mnohém podstatne porušen«. Na doklad
zavedení dvoukomo'fOvé snemovní soustavy, zejména však

wí opatrení, pokud se týce nacionálního problému. Tu vy
csl. politice zásadní tuhý protinárodnostní centralismus.

e Mostovenka, pokud se týce lokální, samosprávy, C. S. R.
ená krok zpet u srovnání s bývalou monarchií, kde vedle
ého parlamentu byly zemské snemy. Zároveií autor kon
je, že jinak v csl. státe zásada demokracie je ústavne

tnována více, než »v konstituci kterékoliv jiné evropské
e vyjma leda Švýcarsko«. Tak se veci prý maj í v theorii; •

však v praxi. Tu Mostovenko zabývá se predevším pod
tsko-ruským problémem, aby ukázal, kterak tato zeme,
ticky vybavená naprostou samosprávou, prakticky dosud
nic z tcchto výsad, jsouc centralisticky rízena z Prahy.

e autor pitvá podstatu ceské koalicní politiky, zvlášte se
lem k vnitrní politické ruznorodosti stran, náležících k této

ici. Charakterisuje ji jako zdánlivou shodu a proto pro
jící permanentní krise. Berou na ni úcast strany, mající

'chlldné zájmy, procež není u nich stejný pomer vuci státo-
ým úkolum. Hlavní vec je, že vládní strany nerepresen

f již pocetnc politickou náladu v C. S. R. Mostovenko vy
je domnenku, že pri nových volbách složení snemovny

e zcela odlišné od nyncjšího.

utor zejména útocí na sociální demokraty, v nichž spatruje
jhorší zrádce opravdového socialismu a jakési vyvrhele. Samo

jmo, že v této kritice není opomenuta také »petka«, jež
rnuje premenu »demokratické úsl1:avy ve velice málo de

ra(ickou skutecnos(<<. Mostovenko musí však doznati, že
vnitrní rozháranost koalice vládní politika - zejména hos-

árská - vyznamenává se dusledností smernic a zvlášte 1fe

mnou pevností, pokud se týce uskutecnení vytcených úkolu.
cménc dosavadní vládní systém podle Mostovenka je na

o neudržitelný, znamenaje výkyvy mezi národne-demokra

ými touhami po fašismu a gravitací levých prvku k del
o-selské vláde.

Celkem podle úsudku bolševického diplomata csl. politický

"im je krásným dokladem toho, že »v naší dobe v kapitalis
ém buržoasním státe jakákoliv - byt i nejdemokratictejší

ava - je jednou z forem, jež buržoasie používá pro orga
ci svého vlivu ve státe«.

Mostovenkova prognosa politických vyhlídek C. S. R. je arci

Imi pesimistická a zní: »Tedy, ceský stát je na rozcestí.
ikdo není s to, aby predpovedel, kterak skoncí jeho krise.«

'"

Další kapitola obírá se charakteristikou ceských politických
ano Predchází celková kritika ceskéhO' politického ovzduší.

ikoliv »lehkovážný provincialismus«, který vytýkal ceskému
ku Mostovenkl:'1vnástupce, p. Ovsejenko, nýbrž docela težko
dný provincialism vytýká ceské politice autor probírané zde
vctské publikace.
»Celkový ráz života nejenom na venkove, ale i v sídelním
este je naskrze prosáklý meštáctvím ... Vše je prosyceno ma

patriotismem malého národa anebo malého mestyse. Poli-
eké zájmy nevykrocily dosud za meze dne a nejbližší
ývy vezdejšího chleba.« Podle toho ovšem vypadají jed
tlivé strany.

Národne-demokratická »podle svého programu zcela se vy
anila reakcne politicky; hospodársky naprosto si osvojila.

zájmy bankovního velkokapitálu a nacionálního velkostatkár
tvÍ«. O dru Kramárovi Mostovenko praví, že »nic nezapo

menul a nicemu se nepriucik Dra Rašína pokládá nejenom za

puvodce, ale i skutecného organisátora hospodárské vládní po
litiky v její dnešní podobe.«
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Jen zbežne autor se zmmUje o klerikální a agrární strane.
ZEvrubneji zabývá se sociálne demokratickou stranou. Samo

zrejme, podle názoru MostO'venkova zradila prapor ryzího so
cialismu, delá vládního lokaje a po vystoupení levice pocetne
znamená politicky málo významný prvek. Její pomer vuci
Sovetum »prakticky málo se liší od pomeru pravého krídla
nár. dem. strany«.

Dllkladne obírá se autor rovnež stranou ceskoslovenských

socialistu. Srovnává je s ruskými esery. Vytýká ideovou roz
háranost a chronickou krisi. Doufá a verí v nevyhnutelný její

rozkol. Svllj popis stran uzavírá charakteristikou ceské komu
nistické strany. Uznává, že je teprve ve stavu zrodu, kritisuje
puvodní oposicní levici, jež podle jeho mínení byla vlažná

v trídním uvedomení, zduraznuje však, žc nicméne poftarilo se
jí záhy »vypracovati pevnou komunistickou linii syého po
stupu«. »V dobe prítomné komunistická strana
C. SI. R. jej e d i n o u (m i mor u s k o u) str a n o u K o m
in t e r n u pe vne u t vo r e n o u, v ni z j S o u Ii k v i

dovány vnitrní trenice a která má pred sebou
j a s n Ý a p e v n Ý a k cní pro g r a m.«

'"

Ostre kritisuje sovetský diplcmat csl. zahranicní politiku.
e1íbí se mu samotný puvod C. S. R., totiž t. zv. »zahranicní

revoluce«, provedená Masarykem v dorozumení s dohodovými
vládami. Tím ovšem prý predem urcen byl progrGlim pozdejší
csl. zahranicní politiky, jejíž hlavním úkolem je býti operným
bodem Francie ve strední Evrope a nárazníkem mezi Nemec
kem a jeho bývalými spojenci. Hranice C. S. R. »nejsou odu
vodneny žádnými ohledy spravedlnosti a 1"" ljí více méne na
hodilý ráz ... «, odkudž pa.nická hruza toh o státu pred mO'ž
ností restaurace bývalého Rakouska; zejména pred madarským

nebezpecím, jemuž má celiti t. zv. Malá Dohoda, tento ceský
politický vynález.

Autor kritisuje plán a vyhlídky Malé Dohody, na níž mimo

C. S. R. nemá prý životního zájmu žádný ze stredoevropských
a jiných státu, pak zejména tepe reakcní úlohu Francie v po
válecné dobe. C. S. R. je nucena ovšem snášeti spolek s Francií,
ale je to »manželství z donucení«. Samozrejmo, že Mosto
venko neopomenul vytknouti napiartý cesko-polský pomer a .Zdll
raznit nemožnost kladného vyrešení, uspokojujícího obe strany.
Zajímavý je celkový posudek bolševického diplomata o cs!.
zahranicní politice: »Mezinárodulí politika C. S. R.

v cel k u - t o t typ i c k é c h o v á ním a Ié h o m e š t á k a,
jenž u všech ze svých sousedu utrhl chutné

s o u sto, sám na nic víc ne r e fl e k t u j c a s n i
p o u z e o j e dno m, aby n i k d o jej n e v y ruš o val a
aby mu byl poprán cas ke klidnému trávení
t o h o, c e h o' s e z moc n i I...«

Je rozumná ceská politika, snažící se »všechny smíriti a vše
urovnati«? Pouze na první pohled. Pri prvním mezinárodním
konfliktu »C. S. R. nevyhnutelne pocítí na sobe v první rade
následky této své malO'meštácké pO'litiky«.

..

Precházeje pak k objasnení pomeru C. S. R. k sovetskému
Rusku. autor zdllrazi'iuje vynikající význam ruské otázky v do

savadní ceské nacionálne politické ideologii. Pohríchu nyní ruský
problém jeví se ceské verejnosti ponejvíce pod zorným úhlem
bolševického nebezpecí, hlavne vzniku samostatné ceské komu
nistické strany. Celkem pomer ceských stran k novému Rusku
je velmi neurovnaný a neobjektivní. V podstate odmítavý,
stává se príznivejším pr~ politickém ci vojenském úspechu
sO'veW.

Oficielní ceská politika vuci sovetum je kolísavá a bez

programu. Zevne neutrální, tajne tu a tam podporuje proti-

/
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Proletárské umení.

Snad jsem se v této veci- pletl, jako v tolika jiných;
a'le priznávám se, že jsem "na neco cekal. Že jsem si
predstavoval nástup nových lidí s novou fantasií a
novými poznatky, s primitivní a nevycerpatelnou po
tencí a silnou produktivitou. Ne že bych cekal zázra
ky; ale cekal jsem aspon jakési uvolnení. Jebo aspon
pramének treba nehojný, ale opravdu nový a deroucí
se ze zeme. .. z nové zeme proletárl1. Ríkalo se, že
prichází nová, proletá.rská ku'ltura, jež hodí dosavadní
meštáckou do starého nerádu; ríkalo se dokonce se
znacným sebevedomím, že už to je tady a že se, za
tím co píšeme tyto rádky, odehrává revoluce v umení.
Kéž by tomu tak bylo!

Nemíním mluvit o umelec1<,é kvalite toho, co se
nabízí pod znackou revolucního umení; jsou mezi tím
veci velmi silné Í' velmi nicotné, tak jako v umení
katolickém n )0 kterémkoliv jiném. Ale chtel bych se
ujistit jenom jejich proletárskou kvalitou .. Prole
társké umení muže znamenat 1. bud umení tvorené od
proletárLl nebo 2. tvorení o proletárích, nebo 3. tvo
rení pro proletáre, nebo konecne 4. nesené duchem,
jenž rídí svetový nástup proletariátu, jako je kolek
tivnost, revolucnost, mezinárodnost a tak dále. S tímto
minimálním theoretick5rm predpokladem se dejme do
hledání proletárského umení.

*
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v ,
umenlLiteratura a

Karel Capek:

Umení tvorené od proletá.ru: Julius Bab to vzal
doslova a pokusil se sebrat poesii psanou od delníkiL
Mnoho toho není; z devíti desetin je to poesie for
málne odvozená od buržoasnÍ'ch romantiku, obsahove
si libující v programových výlevech a kuriosní 'leda
tím, že ji tedy místo lidí, kterí se více méne s bídou
protloukli gymnasiem, napsali delnictí samoukové; což
jim nevadilo císt Wa:lta Whitmana a být literární
jako Richard Dehmel. Mám za to, že bakalár kterého
koliv školení miHe být stejne málo zatížen-literární
tradicí jako cihlár a že delník je schopen psát stejne
subtilne a literárne jako treba Ruskin, má-li na to
hlavu a dá-li si s tím tu práci. Je možno, že v bu
doucnosti, pri vetším sebev·edomí a lidštejších pome
rech, se najde daleko více delníku, kterí si' sednou
doma nad ctvrtkami papíru; je možno, že se mezi
nimi objeví veliký a docela nový básník, ale to bude
stejný div prírody, jako objeví-li se takový básník
mezi farmaceuty, bankovními úredníky nebo spiso
vateli.

Víc už je umení tvoreného od intelektuálu, kterí
se hlásí z nejakých prícin k proletárské revo·luci. Do
brá, snad - a dokonce vetšinou - to má. velmi silný
vliv na obsah jejich díla. Bernard Shaw je ve všech
sv5'ch projevech nepochybný socialista; ale ješte nikdo
nenazval jeho dramataproletárským umením. Ana
tole France nebyl zajisté méne socia'1istou než treba
poslanec Haken; ale jiste nikdo nenazval jeho Sou
casnou historii proletárským umením. Mnoho mla
dých poetu u nás i jinde zamává ve svých básnickách
praporkem revoluce, když pár veršu pred tím prove
trávali sukénku své milé nebo žasli nad obloukovými
'jampami; prominte, možná že je to velmi nové, ale
není to zrovna proletárské umení. At se rozkriknou

Tak vidí C. S. R. bolševický diplomat. Jeho zde probraný
spisek není jenom informativní, nýbrž obsahuje pia desideria
rudé Moskvy vuci Praze. Není težko videti, že nástupcové
M'ostovenkovi v Praze prísne se drží pokynu obsažených
v tomto vade-mecum až do té výtky provincialismu ceské
vnitrní a zahranicní politice. Spisek Mostovcnkuv je zrejme
tendencní. Nicméne a snad práve proto zasluhuje zvýšené po
zornosti. Musíme vedet, co chtejí a jak myslí tam na druhé
strane. H. B.

*

*

bolševické podniky bílých. (Kronštadtské povstání??) Autor iro
nisuje Benešovu »koncepci« ruské otázky po janovské konfe
renci, znamenající ve skutecnosti soustavné odkládání defini
tivního vyrešení. Uznání Moskvy de jure nemá pro bolševiky
prakti.:kého významu, liebo! neposkytuje jim toho, ceho nej
více potrebují, totiž »pomoci západo-evropského kapitálu pro
obnovení m,šcho hospodárství ... « Mostovenko zduraznuje vý
znam ceské komunistické strany jakožto aktivního cinitele
v c;llším vývoji cesko-ruských styku. Ovšem lící to tak, jako
by ceští komunisté háj ili pri tom ,mikroskupinové zbyrt:kyvy
možeností poválecné periody a období úplne nesorganisované
buržoasie ... «

Ovšem, že jest tu zmínka i o protibolševických výpadech
ceského tisku. Ale tím otázka cesko-ruských stykll nemuže
býti odbyta. Vnitrní rozhárané pomery a reakce nutí nejenom
komunisty, ale i oposici vubec k rozumncjšímu názoru na
ruskou otázku. Dosavadní negativní politika v té prícine není
dlouho udržitelná. Ceská mise v Moskve nemuže býti vecne
sprostredkuj ící kancelárí pro vyrizování drobných obchodních
zájmu cs. interesentu. Zkrátka, nebude lze umlcovati nadále
Nové Rusko - jak se to vedome a programove delalo dosud.

Financní a hospodárské polit{e C. S. R. je venována po
slední kapitola Mostovenkovy publikace.

Autor, konstatuje puvodní težkou situaci v tom ohledu
v dusledku války, zároven zdi'lraznuje však neobycejne rychlé
hospodárské zotavení mladého státu. Hospodárská, zejména
prumyslová krise nicméne trvá a je steží prekonatelná, dokud
ceský prumysl nenajde si nová odbytište, dokud technicky ne
bude povznesen na evropskou výši, aby vydržel soutež trebas
s nemeckým vývozním prumyslem. Mostovenko zduraznuje
kladné vyrešení valutního problému v C. S. R. Konstatuje
pri tom, že v zápetí to melo prohloubení prumyslové domáCí
krise a zvýšení nezamestnanosti delnictva. Zvlášte vyzdvihuje
hospodárskou politiku csl. vlády, zdurazií.uje její reglemen
tacní ráz a upozornuje pri tom, kterak neprávem ceský tisk
vytýkal bolševické vláde její prílišné zasahování do hospo
dárského života. Má za to, že v žádném jiném státe vláda
nezasahovala intensivnej i a nereglemenrt10vala bezohlednej i
hospodárský život, než v C. S. R.

Pri této príležitosti vzdává chválu dru Rašínovi jakožto
tvurci a uskutecniteli ceské vládní hospodárské politiky, po
kládaje jej za »výjimecného státníka C. S. R.« Ovšem ten
jeho plán v podstate byl buržoasní. Mel na zreteli a také pro
sádil zájmy bankovního velkokapitálu, jemuž byly obetovány
zájmy jiných tríd obyvatelstva, vydaných v šanc drahote a
chronické nezamestnanosti.

Závcrecná veta M·ostovenkova platí ovšem ceské sociální
demokracii: »Ve všech techto dejinách krise, nezamestnanosti
a porážky delnictva ceským sociálním demokratum pripadla
zcela výjimecná, ba docela i u srovnání se soc. dem. stranami
jiných zemí - úloha uprímne cynického službickování zájmum
kapitálu.«
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Prltomnost

volucneji, je to jen exklusivní lyrika, jejíž
omezen na velmi úzké literární prostredí.

podivu, že si nikdo neklade otázku po proletár-
umení v tom smyslu, je...:Jimožno nové, a sice
é lidové umení. Lidové umení selské známe tuze
a ve všech zemích; víme, že je a ICO je lidová

• lidová písdí, lidová fabulace, lidový ornament
á architektura. Víme také, že' to všechno ne
jen tak na mezích a v lese, nýbrž že to je z vel
ti lidové zpracování kultur více méne aristokra

nebo buržoasních: a prece je to lidová, do-
a anonymne tvorivá kultura. Tof se rozumí,
'le tím méne lze ocekávat, že si dívka z Vršovic
vyšívat zásteru nebo že novomanžel z Rafandy
vyrezávat a malovat dubovou kolébku pro své
mrne. Sama prumyslová výroba, tedy ta nej

cjší puda mestského proletariátu, potlacuje
ny takové výbuchy osobní tvorivosti. )Mestský

presta'l vyrábet sám pro sebe; je konecne pri·
0, že jeho práce, jež nabyla praktické hodnoty
, se nebude vymrháv;>t luxusním a hospodársky

'tean}'m zpLlsobem, J •.•KO je rukodílná vhoba
istická. Prumyslový .proletár je treba velmi

" ale není primitivní: jeho talír je snad natlu
ale je to talír z porculánu a ne z hlíny. Lidové
í je vÝroba zároven luxusní i primitivní; k obo
se snad už nelze vracet. Zdá se, že at to myslíme

oletárským umením jakkoliv, bude proletariát
jeho predmetem a konsumentem než jeho pod

a výrobcem, K tomu ostatne vede i vÝrobní
, lisace. *

bo mužete pocI prolctárským umením mínit Ull1e
jemuž by proletár a jeho život byl thematem a
u. Nuže, nezdá se, že by toto bylo neco zce'la

, o a nebýva~ého; a nezdá se ani, že by se dejme
literatura techto dnLl do toho hrnula s vykasa

, rukávy. Bylo by dobré pro život i pro litera
, kdybychom meli, rekneme, román o strojvudci
umentální jako I1ias nebo epos o pradlákovi stej
Iný obdivu jako tolik románu na príklad o krás-
velké herecce. Je ješte mnoho co objevovat v lid
živote a lidské práci; jenže nedá se to vynutit

ým programem. Nelze žádat na panu Seifertovi,
napsal román ze života havíru, pokud tento život
. zblízka nepozná; neposloužil bych veci, kdybych
kusil napsat román ze života cesacu chmele, pro
zvláštní a dobrodružnÝ beh života mne s nimi

vedl v duvernejší styk. Tady prani,c neplatí dobrá
, nýbrž získávání zkušeností a velmi konkrétní
tní souvislost. Jen bych si neprál, aby proletariát
okukován jako zvláštní a pozoruhodné zvíre; nic
í buržoasnejšího než dráždivý zájem o »nejnižší
vy« a jejich životní malebnost.
onec koncu však literatura o delném 'lidu není

nic víc proletár"ským umením než je dejme tomu
án o princezne Meluzine typickým výrazem ar i
ratické spolecnosti. *

mel11pI proletariát: s tím, zdá se, se nadelalo
delá nejvíc nedorozumení. Obycejne se tím míní

ratura tluste namazaná revolucní tendencí. Na
cní se pri tom ve'1ké nároky nekladou; na proletár
, ctenáre rovnež ne. Je to prežvykování jistých po
kých tvrzeííí v zábavné forme; pohríchu obycejne
o zábavné. Neodmítám s nejakou fysickou oškli
tí tendenci v umení; myslím jenom, že pokud jde
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o tendenci, jdou skutecní básníci pred dobou a ne
klusají s pokrikem za ní. Revoluce se hlásá pred re
volucí a nikoliv pri ní; deje-li se revoluce, jak jsme
ujištováni, je na case mluvit o tom 'lepším, co má
prijít po ní. Všechno si muže umení dovolit; mlUe
si vymýšlet víly v lesích a andely mezi lidmi, ale lhát
nesmí· nesmí zkreslovat to, co jest, aby S'19užilo ne
jakým' túcel!LJm,jež nejsou jeho vlastní. :To je sice
stará vesta; ale sebe kriklavejší nová kravata neuciní
tuto starou vestu zbytecnou. Umení pro politickou
partaj není ješte umení pro lid.*

Zb)'vá konecne umení proletárské v tom smyslu, že
svým zpusobem, svými stylovými prostredky se in-'
spiruje na ideových slovech, jimiž je oznacováno re
volucní hnutí proletariátu. Nekterí poetové se domní
vají, že mají podíl na svetové revoluci, prováde)í-'li
na príklad jakýsi neporádek na poli typografIcké
úpravy básnicek. Jiní mají za to, že se úcastní hnutí
mass, diskutují-li o možnostech davového divadla.
Jiní prosazují internacionálu tím, že píší o námorní
dch nebo vpletou do jednoho rádku Timbuktu a Li
verpool. Jiní se pripojují k prumyslovému delnictvu
tím, že opevují stroje težkého prumyslu, a tak dá:le.
Je v tom mnoho chtenosti, ale také mnoho naivity.
N a príklad davové divadlo muže být pekné, ale je
príliš drahé, než aby se mohlo stát proletárskou zá
bavou. Nebo potlacení interpunkce je sice dosti zá
bavné, aspon pro toho, kdo to sám delá, ale nemá
jaksi vlivu na situaci mass; a co se týce 'literárního
zájmu samotného proletariátu, myslím, že se vetšinou
drží tecek a cárek na jejich obvyklém míste. Nezdá
se vLlbec, že by revolucní massy nesly s sebou nový
a revolucní vkus. Zatím je to vec velmi exklusivních
literátu a umelcu, bez dalšího vztahu k proletariátu.

*

Myslím tedy, že žádný z recených druhtl umení se
nemuže bez jistého podfuku jmenovat proletárským
umením. Ale snad se bez mnoha recí shodnem na
jiné, ovšem velmi prosté definici: proletárské umení
je to, které je proletariátem konsumováno, protože je
jeho životní potrebou. Je-li mu milejší harmonika než
ctvrttónová hudba, mluvme o harmonice a né o hudbe
budoucnosti. Ovšem predpokládám, že by byl ve
svých zálibách ponechán sám sobe, aniž by mu pecliví
a placení vudcové diktovali jeho tak ríkajíc povinnou
školní proletárskou cetbu. Priznám se ... i za ostat
ní, že víme tuze málo o tom, co cte a má rá:d prole
tariát, je-li ponechán sám sobe. Predpokládám, že 
pokud mu jde o požitek - má radeji porádnÝ dobro
družnÝ fi:lm než sebrané spisy Marxovy; domnívám
se, že aspon po té stránce není velkého rozdílu mezi
ním a námi ostatními. Myslím, že cte radeji romány
nežli verše; v oboru románu pak že by dal i dnes
prednost Hra b e t i Mo n teC h r i s t o pred Iljou
Ehrenburgem. Zajisté pak jsou knihy, kterým dává
prednost pred starým Dumasem; ale my, prátelé, jsme
je nenapsali.

Casto mne zarazí u vetšiny nových knížek, které
ctu, vzpomenu-li si, k jak úzkému kruhu lidí se obra
cejí. Snad vykriknete, že jsem zpátecník; ale staré
knihy se obracely k vetšímu poctu Ilidí; a nejprvot
nejší literatura mluvila k nejvetšímu poctu, ke kníža
tLlm lidí stejne jako k pasákum koz. Verejnost, k níž
se my obracíme se vším svým tvorením, je tak rí
kajíc jenom symbolická; ve skutecnosti je to hloucek
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podivím\ kterí se z pnCln dosti tajemný,ch zajímají
o umení nebo o nás. Neríkejte, že píšeme pro bur
žoasii nebo pro národ nebo pro nejaký urcitý druh
lidí; máme co cinit jen s velmi omezeným poctem
dosti výlucný.ch a osamelých jedincu, o jejichž sku
tecném živote nemáme ponetí. P'0trebujeme holice
nebo švadleny koši], ale je velmi málo pravdepodobno,
že by holic nebo šicka z konfekce potrebovala zrovl1a
nás a našich knížek. P'0trebují vLlbec nejakého umení?
Patrne ano, nebot se chtejí nekdy povyraziti; a já
považuji jejich nárok na zábavu za velmi spravedliv)'
a slušný. Neokrikujte mne, chci býti uprímný; chci
se priznat, že cekám 'Od umení, aby bylo jist'0u krato
chvílí; nebo rekneme jakýmsi potešením. Já vím, že
má nad to jiné, velké i tajemné úkoly; ale tent'0 není
z posledních. Zajisté by.lo tajemn)rm posláním pa
zourkové 'sekyry,aby prispela k instrumentálnírru
pokroku lidstva a podala jednou svedectví 'O jeho po
cátcích; ale jejím bližším a aktuálním úk'0lem bylo
zabít vlka nebo medveda. 'Aktuálním úkolem umení
je zabít nudu, stesk a šedivost života; ciní-li více než
to, tím lépe; ale neciní-li to vubec, je špatnou pazour
kovou sekyrou, nebot nás nechrání 'Pred obludami,
jež nás sžírají.

Rád bych tedy tvrdil, že svetu je skutecne zapo
trebí pr'0letárského umení, totiž umení, jež by bylo
živým a náružive hledaným potešením dlaždice, pri
dávace, havíre, fabricky a všech :ostatních. Nu ano,
do jisté míry je tO' film; jenže já mluvím o umení,
a tím je film prece jenom v prípadech ne zrovna hoj
ných; vetšinou je proste metrovým prllmyslovým
zbožím, tak jak'0 kartoun, kaliko nebo noviny. Nic
méne i dosti špatný film podává svedectví o tom, éo
je blízké srdci mestského, pomerne zkaženého a otrá
veného cloveka; jsou to jisté prir'0zené a stálé hod
noty, jako láska, statecnost, dumysl, krása, optimism,
mocné a vzrušující dení, veliké výkony, dobrodnlž'
ství. spravedlnost a pod'0bné motivy, jež se nijak
zvlášt nezmenily od stvorení sveta. Úžas a sympathie,
to jsou i dnes nevycerpatelné a hluboké prameny li
dové záliby; snad je jich víc, ale všechny jsou stejne
primitivne a neprekonatelne lidské.

Kdyby se melo zrodit nové lidové, to jest lidem
prožívané umení, muselo by se patrne velmi prímo a
plnc obracet ~( této lidské a lidové prirozenosti; ale
nesmelo by k ní jaksi blahosklonne sestupovat, nýbrž
prodírat se k ní s námahou a povznesením ducha;
nebot jinak. není velkého umení. Bylo by nutno do
bývat ho z kÝce a nik'0liv z oblasti exklusivních vý
tVOrll; bylo by treba ohlédnout se po všelijakých pra
starých tradicích (k nimž cítám i soudní sín, film,
hrdinské eposy, kolportážní romány a jiné nedosti
ocenené zdroje) a pak udelat z toho umení. Ach,
kdybych mohl prorok'0vat, jak se to udelá, nepsal
bych tento clánek, nýbrž napsal bych román; bylo by
tam o lásce a hrdinství a jiných velikých ctnostech,
a bylo by to tak krásné, tak sentimentální a povzná
šející, že by každý výtisk koloval z ruky do ruky,
z ruky rozpích né, rozleptané od prádla, rezavé ci
helným prášk- potrísnené inkoustem do rukou
oznacen)'ch zase jiným težkým životem, až by se
u všech v),tisku ztratil titulní :list a nikdo by nevedel.
kdo to napsal. Bylo by také zbytecné vedet to, nebot
každý by tam našel sebe sama, tak jako nachází sebe
sama, zpívá-li, že jeho »mladá léta nepoznala sveta«.
Být obecný, být nekonecne a svate vulgární: to je
nedostižná dokonalost, pred níž jest nám zoufati.

To že nemá co cinit s trídne uvedomelým prole
tariátem? Možná; ale s lidmi, lidi, to má mnoho co
cinit; a sice zrovna s tou trídou lidí, na kterou ume
ní nejvíc zapomíná.

E. A. Longen:
Divadelni obecenstvo.'

III.
Obsáhlá stupnice dramatických typu nejvíce jeví se

v rodinném živote ceského lidu, na rozdíl od jiných
národností, majících sice tradicní rodinný ž,ivot, po
strádajících však bohate rozcleneného clenstva vlastní
r'0diny, i príbuzenstva. Co znamená v ceské rodine
na pr. babicka nebo dedecek! Již ve vzpomínkách do
rostlých vnuku rostou uvedené typy v pohádkové zje
vy, povždy však jiného, naprosto odlišného povaho
vého zbarvení, než sousedovy rodiny. Jak hluboce jí
mave dramatickým je -obsah lidové písne »Osirel0
díte«. Macecha zaujímá svojí útocností výz'nacné mí
sto v dramatickém varu rodinného života, jak v po
vestech, tak v denních prípadech, a mohou býti ma
cechy nejen zlé, ale též líbezné, nebezpecne krá 'né pro
dorustající syny, velkomyslné k nevlastní dceri. Vždy
se však najde v presvedcení lidu tak'0vá spousta dra
matických pohnutek pro urcité povahové odch)"lky
macechy, že základní rys macechy vystupuje zdánlive
,stejný, ackoliv je v každém novém prípade úplne jiný,
rekdy opacné povahy. Chci ukázati na tomto príkladu
z á S> a h nezúcastnených divákLl - sousedLl do rodin
ného života, sice neprímým zpusobem, prece však
dramaticky. Kde'by ustálená predstava o urcitém typu
cloveka mela diváky zklamati, tam nastupuje fanta ti
cké vymýšlení nejrozmanitejších prícin, proc sec h c e
zdá t i onen clovek jiným, a tyto dohady S110užílidu
k tomu, aby se na pr. reklo: »V jádru stejný koukol,
ale hraje si na pšenici«,

Je úžasné, že ceský lid, tak typove rozmanitý, brání
se priznati uznání novosti urcitého lid kého zjevu
v živ'0te, setrvávaje konservativne v tradicních pred
stavách. Pro dramatickou rušnost života je tato vlast
nost neocenitelnou, nebot sprádání dohadu a vysvetlo
vání pohnutek zmeny urcitého typu zasahuje prímo
do ceského prostredí a podnecuje vrení. Pro divadlo
je tento lidovÝ konservatismus škodlivÝ. Ceský lid
'oškliví si hry, které osobami ne'0dpovídají jeho ustá
leným predstavám o takových lidech, ba, ješte hure,
pomlouvá divadlo jako onu macechu, která nechtela
se zdáti .lidu pravou :(podle tradicní predstavy), a
tvrdí, že »divadlo je divadlo,« to se rozL1l111í,že švindl,
pouhý llidský výmysl a podvod. TutO' zakorenenou ne
dLIveru prenáší vetšinou též na herce, o kterých není
práve v lidu mínení dobré. (Vzhledem k povolání ve
»zbytecném« divadle.) Široké vrstvy lidu jsou hlavne
z tohoto duvodu odcizeny divadlu, ve kterém nevidí
a nesnaží se spatriti verný obraz života, a chovají se
za normálních casu k divadelním otázkám netecne.
Film zaujal je pravdivou skutecností fotografovaného
prostredí. Všechno je na plátne opravdové: nebe,
more, hory, ská!ly, lesy, domy, ulice, zvírata - a tato
hmotná pravda zastírá v predstave širokého obecen
stva mnohdy pustou lžipsychologii lidí z filmu, ne
možné a nesmyslné obsahy deju. Filmu se slepe vcrí
(fotografie zdánlivéhO' života), nad divadlem se krcí
rameny.

Po.zorujete, že divadelní nadání a smysl
mLlže býti 'na škodu divadla nebo aspon na
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otnímu s!Jllíženíse širokého obecenstva s divadlem.
historii ceského divadelnictví je nápadno, že se lid
adlu stává tesrie príchylným jenom za doby urci-
o národního pohnutí a vzrušení, vlastne, že na

tevuje divadlo z ciste nediv.adelních pohnutek: z lá
k materskému jazyku, veelomí národní pospolitosti

d. Jinak divadlo živorí za normállních pomeru pro
tinenci širokých vrstev lidových, které vyhledávají

astní zábavy, tvoríce v ceském spolecenském a ku'T
rním živote isolované ostruvky: spolkarení, diva
Iní ochotnictví atd.

Bohatství nejruznejších typu prináší do života také
ou ohsahovou nápln. Život ceských lidí není chudý,
se u nás povrchne soudí, naopak, je velmi s,!ožitý.

mínil jsem se o typech ceské rodiny. (Spadají sem
"te všechny ty tety a tetky, kmotry, kmotri, strýcové,
ratranci, sestrenice, švakri atd.) Všichni mají k sobe
avzájem urcitý vztah, nekdy též krajne neprátelský,
nekterá rodina zaujímá v ceském .Sipolecenském ži

ote se všemi cleny, blízkými a vzdálenými, i okru
m zaujatých diváku místo separovaného spolecen-

kého hnízda. Takové rodiny jsou sobestacné, nezá
islé na kulturních potrebách a zábavách vyžívají se

dramaticky a spolecensky vlastním živote~, uzplls'Obe
ným pomery jeelnottliv:)Tchclenu k sobe a jich záplet
kami. (Vyskytuj'í se nejen na venkove, kde jsou ob
vyklf·m zjevem, .ale také ve mestech.) Tento »náru
dek«v národu bývá pro kulturní život ztracen, dokud
nekterý jednotlivec nevymaní s,e z vleku rodinných
zvyklostí, nezapadne v prostredí spolecenského ruchu

nestrhne s sebou cást clenu rodiny.
Málokterý národ má tak rozvetvený družn:)T život

ve forme nejrllznejších spolku, pestujíckh divadlo a
rozmanité zábavy, jako ceský národ. V tomto spolka
rení, at iúde!ném nebo planém, vystupuje divadelní
smyslnašeho lidu cinne na odiv. Není s~oro vesnic,
kde by neexistovaly aspon dva spolky, ve kterých vy
bíjejí clenové prebytky svých sil. Sejde-li .se za hrani
cemi nekde v daleké cizine nekolik Cechll, jisto je,
ze založí dohromady spolek, aby sehráli pro své okolí
párkrát do roka aspon kabaretní predstavení.

Dukaz toho naleznete témer v každé hospode, kde
se zhusta odbývaj'í produkce hOStll mezi stoly a u sto
lu. Velká cást našich lidí nevysedává v hO'spodách je
dine pro pivo, ale hlavne aby se vymluvili, vykriceli,
vyzpívali a produkovali se. A jak dovedou z niceho
nic improvisovati dram'atické výstupy v hospodách.
Stací, aby na pr. mistr kominický nebyl v dobré ná
lade a hle, thema: »Kominík pije na zlo t«. (Jakoby
kominík nesmel býti zachmuren.) Zkrátka st.aCí, aby
nekterý typ ukátal se obecnému mínení v jiném sve
tlle, a tím je dán podkladl ke groteskní hospodské
scéne, hodné každého jevište.

Ceské ochotnictví vyvíjelo se takrka zároven SI diva
d 'm, ale zapustilo pevnejší kO'reny do ceského živO'ta,
srostlo se všemi jeho složkami, z nichž je samo jednou
z nejhybnejších, udržujíc spolecenský život v proudu.
Ochotnické jevište je nesporne širším vrstvám obecen
stva nejbližší, t. j. ,1 než divadelní jevište. Predne
nelahoruje, neluští Jevištní problémy, naopak ustrnulo
na prijatelné forme ceského realismu. Ochotníci (po
kud nejsou nacichlí a zkaženi divadlem) hovorí na
jevišti nestrojene ,divadelne, ~ako jejich posluchaci,
kterí prominou rádi mnohý falešnÝ tón nebO' nedoko
nalé podání v:)Tkonu, jen když je jevištní interpretace
blízkou a odehrává se bez divadelní pretvárky, treba

521

zdán1live. Ochotnické divadlo je vlastne rodinného rá
zu, ochotníci mají v radách obecenstva své rodiny a
príbuzenstvo, a následkem toho nerostou požadavky
obecenstva s takovou chutí jako ve skutecném divadle.
Ochotnická jevište pestují vesmes prevážnou vetšinou
ceský repertoir. IValba není casto vhodná, projde
mnoho slabých a pochybných her pres ochotnická
prkna, aLe obecenstvo je uspokojeno, že vidí na je
višti ceské prostredí a známé typy ze Ž'ivota. Uzná
vám ochotnický živel jako výsledek životního projevu
ceského národa, nadaného divadelním smyslem, a jako
nezbytný doplnek ceského spolecenského života. Diva
c1elník musí se zabÝvati zkušenostmi a tradicemi
ochotnického divadla, aby dovedl zkorigovati soudobý
vývoj jevištní formy a prihlížiti se duchu lidu.

Jest velmi málo príkladu, že by ochotníci dokázali
postupovati v duchu svetového prllkopnictví jevištní
formy, avšak práve ochotnický konservatismus (prejatý
prímo z lidové povahy) nutí nás k urcitým úvahám
o správném výrazu ceského jevište a kontaktu jeho
s obecenstvem. Myslím, že mají ochotníci v mnohém
prednostní právo, zejména v pomeru k obecenstvu.
Možno ríci, že 50 % návštevníku ochotnických divadel
považuje tato za skutecná divadla, jež kulturním po
trebám úplne vyhovují, a naopak pokládá divadelní
spolecnoslti za zby-tecny. Venkov (široké vrstvy) uzná
vá výhradne Národní divadlo za kulturní poklad ná
roda. Nejak:)Tch divadelních vztahll širšího obecenstva
k našemu prvnímu divadlu se nedomakáme. Ochot
nietvo vykonává v ceském živote velikou práci Prll
kopníku pro ceské divadelnictví, správne vyloženo.
udržuje ceský lid v zájmu o ceské jevište a vychovává
ho v divadelne typické obecenstvo, jemuž pozdeji musí
divadlo prirllsti k srdci jako životní nezbytnost. Bez
ochotnických divadel a zábav ochabl by spolecens1.:í
život, a nebylo by výchovy divadelního nadání a smy
slu našeho lidu, ani prímého projevu divadelních
vlastností a schopností národa.

Slyšíme casto žehrati na spousty divadelních zábav.
zábavních veceru a vecírkll, slavnosti a alegorické
pruvody. V tom však nutno videti sílu našeho lidu
v dramatickém vyjadrování a projevování se. I ty
naše pohrby, demonstracní pruvody a manifestace ne
postrádají divadelních prvkll. Náš lid se rád prestro
juje, maskuje a hraje' verejnosti na odív. Národní
i trídní naše sllavnosti mají cistý, specificky ceský ráz
v kolektivním projevu širokých mas a skr:)Tvají mno
hý originální a zdravý prvek pro príští divadelnictví.

Doba a lidé

o snobismu.
'Není mnoho knih, ve kterých je hlavním predmetem sno

bismus, a stále ješte zustává nejlepším a nejznámejším ono,
které v r. 1847 vydal anglický romanopisec Thackeray. Dnes se
zdá býti ponekud zastaralou, nebot i v Anglii se velice zme
nily pomery, a i sám pojem snobismu je rozšíren, neboi za
chycuje i nekteré naprosto nové zjevy spolecenské i jedindL
Ale pres to Thackerayovo dílo zustává stále pestrou galerií
snobu ruzných zamestnání, všech vrstev i v nej smešnejších
pósách. Na jedné strane toto, na druhé strane autorova ne
sporná zásluha, že první podává charakteristiku snobismu a
první systematicky napadá tuto chybu - to zavazuje každého,
kdo dnes mluví nebo píše o tomto tématu, aby použil oné
klasické knihy.
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Úvodem je nucen Thackeray vysvetliti jak povstal svet, a
prirozene, jak v nem povstali první snobové. Existovali sta
letí a staletí nezpo:wrováni, neznámí jako Amerika pred Ko
lumbem; ale kolem r. 1847 jevil se v národu jakýsi temný
pocit prítomnosti takovéto rasy, a jednoslabicné jméno Snobs
rozšírilo se celou velkobritskou državou.

Jak najdeš snoba ve spolecnosti? Pohledme jen, jak se
chová k cloveku mocnému a kterak k malému, neznámému;
jak se chová ve spolecnosti velkovévody, a jak v prítomnosti
ševce. Jeho chování k nižším se vyznacuje arogancí a nadu
tostí, a k vyšším podlízáním a pochlebováním.

Dnes má snobismus širší význam '!lež za dob Thackerayo

vých. Dnešní snob je méne servilní a více domýšlivý, a touží,
aby se címkoli pozdvihl nad vulgární masu. Ve vede a litera

ture se stále ptá, co je nového a nejnovejšího, nikoliv
proto, aby to prostudoval a ocenil, ale aby mcl o cem mluviti
Vt spolecnosti,

Snobi se rojí kolem každého jména, jež nabude významu,
ar je to osoba, ci prípad, ci obraz nebU' místo. Pred válkou

byly v módc prednášky francouzského filosofa Bergsona, a ze
jména byl nápadný obrovský nával parížských dam. Sedely,
stály i cucely na chodbe celou hodinu pred pocetím prednášky,
jen aby se dostaly první do sálu. Tehdy byl uverejnen v Ma
ti nu takovýto rozhovor:

- Pane, prišel jste se podívat na Bergsona? - ptá se jedna
dáma.

- Ne, paní, neprišel jsem, abych ho spatril.
- Ach! - uciní ona prezírave.
N a to pán, po malém zaváhání:
- Víte, já ho chodím poslouchat.
Když byla jaksi v téže dobc ukradena Monna Lisa, zástupy

tech, kterí nepovažovali za nutné nikdy v živote, abY) se na ni
prišly podívat, chodily se dívat na místo, odkud byla odnesena,
s bolestnou grimasou v obliceji litujíce ohromné ztráty. Dnes
brucí kolem Tutenkamena celé chóry snobu, a když nekterý
náhodou zapomene na pósu, vypráví, že si muže zcela dobre
vzpomenouti, že všechny zvlášt zajímaly vykopané mumie pe
cených kachen.

Snobové vyššího stupne ctou vybranou a záhadnou litera,furu,

to, ceho širší publikum nemftže pochopiti; cím méne rozumejí,
tím kriklaveji chválí svoji oblíbenou cetbu. Kdyby však p0
znali, že o jejich vyctené rozumy nikdo nestojí, zahodili by
to do prachu a hltali by detektivky, nalézajíce zalíbení ve
škrabálcích posledního rádu.

Ponevadž u snoba není nic puvodního ani z první ruky,
zd~~í se být jeho idey papícovými penezi, jejichž kurs stoupá
nebo klesá dle kursu módy. Snob, i kdyby si vybral model
dobrý, bude vždy pusobit dojmem mizerné kopie. Pro ducha,
vkus a chování je snobismus vždy tím, cím móda pro naše
šaty: je to vypujceno pro ošálení ciz;ího oka. Je mnoho druhu
snobismu, nebot snob, jako Proteus, prijímá ruzné tvárnosti,
mení je jako svrchníky, treba nikdy nevyskakuje z vlastní
kuže, pod níž se kryje neco naprosto jiného, než nac vnejšek
ukazuje. Prelj publikem vecným a myslícím uchyluje se snob
k naucenému výrazu, jenž má zakrýt vnitrní sklícenost. Vzdá
Icn uprímných a hlubokých cittl, je snob nejcasteji v nadšení,
bez oduševnení, a z nadšení má pouze: gesto a grimasu ve tvári.
Zdá se býti trpitelem bez utrpení, a mtlže zaslzeti bez neJ
menší bolesti a žalosti v srdci. Jeho nejsilnejším pocitem je
strach, aby se neprohrešil na m' a aby se nekompromitoval
stykem s nižšími než je sám. P _uto pozorne vybírá svoje zná
mosti, vcda, že všechny jeho hodnoty vznikají z onech, se kte
rými je vídán na ulici a ve spolecnosti.

Snob se muže zrídka pochlubiti pravdivým a velikým p0
žitkem, nebot nemá pravé spokojenosti, nemaje pravých po
treb; snob své potreby vetšinou simuluje, a proto je v nich

náležitý chaos. Odpírá si veci opravdu potrebné, aby draze za
platil to, ceho mu není potrebí, ale co v jeho ocích predsta
vuje jakousi' hodnotu. Své opravdové potreby dovede odbýti

s nej menším penízem.
Snob více než kdo' jiný žije dvojím životem: má chování

soukromé i verejné, soukromý i verejný vkus, je vnitrne ne

upravený a špinavý, nejen v toilete, ale ve všem; dle verej
ného mínení je elegantní a naparádený, a jeho nálada závisí
od módy - je bud v dobré nálade nebo v smutné nebo po
chmurné. Po svém soukromém vkusu miluje sklenici piva,

uzel1\CI a vulgární slova; po' vkusu verejném vysedá v restau
raci ci kavárne prvního rádu, štítí se chudoby, a má smysl jen

pro to, co uznávají vyšší páni než on. Ve všem je tedy ozve
nou cizích mínení, presvedcení a údivu, a je známo, že ozvena
je nejsilnejší tam, kde je vacuum, prázdná a plytká hlava. Ale
pres všechnu prázdnotu hlavy i duše ciní snobi cosi dobrého 
Šlírí slávu a popularitu onech, kterí opravdu cosi vedí. Stací,
aby urcitá vybraná menšina pocítila císi velikost a rekla to

hlasite, aby celé chóry neinformovaných nebo poloinformova
ných snobu zahlaholily Hossana - a sláva je hotová.

Ac je snobismus starého data, prece nikdy nevychází

z módy; a ponevadž jeho obdiv platí velicinám domácím stejne
jako cizím, je internacionální. Ponevadž není odvislým od pod
nebí ani od politického režimu, darí se mu ve všech zeme
pisných délkách i šírkách, a nejlépe tam, kde jsou veliké roz
<iíly v duševní a hmotné kulture, a kde jedna spolecenská trída

velice imponuje druhé. Velmi príhodná jsou pro neho ona pro
stredí, v než se náhle vnáší kultura i ciziny, a kde se chce
dosíci zrychleným tempem, takrka pres noc, onoho, co v ji
ných zemích uzrávalo po staletí.

Kdyby bylo více místa, mohh bychom hledati snoby i u sta
rých Reku a Rímanu, zvlášte v J uvenalových satyrách. Ve 14·

stol., v dobe renaisance v Italii, byli snobové mezi bibliofily,
a Burkhadt ve svém slavném díle vzpomíná v té dobe jistého
Policiana, jenž trídil rukopisy podle stárí - jako víno -

nikoliv podle obsahu. Prichází potom století Molierovo ve
Francii s hrdinou, jenž by byl obetoval dva prsty své ruky,
kdyby se mohl státi markýzem ci alespon hrabetem. Jeho
ucitel o nem praví, že špatne rozumí umením, ale že dobre

platí. Jourdain napravuje penezi, co kazí úsudkem a vkusem,
a je na svete jen proto, aby financoval to, co chce druhý.
V salonech ucených žen a preciosek byly rovnež dokonalé exem
pláre dokonalých snobu. Z ostatních francouzských spisovatelu
je znám Daudet nekolika nádhernými portréty snobu v N a
bob u a Nes m rte I n é m, a v N u m a. Rum e s t a nu
md snobovský vzhled ona zábava v ministerstvu osvety s více

méne predstíraným nadšením parížského sveta, který prišel od
nádenicit své tri hodiny nudy posloucháním klasické hudby,
ale vášnive tleská. V románu Paula Hervieu L' Arm a t u r e

je snobismus prímo hoden studie. Zde je videti to, co zpuso
buje, že život velikého sveta se podobá maškarnímu plesu,
jenž trvá neustále, nebot kostýmy SeJ nikdy nesvlékají a maska
se tak prilepí na oblicej. Jsou zde snabové s tituly i snobové
s miliony, a hlavním predstavitelem je O. Briand, zet baronuv,
o nemž hrabe Tarsil praví, že patrí k nejprotivnejšímu druhu
lidí: tech, kterí se nevytríbili utrpením, neuhladili zápasem ani
llezdokonalili casem. Protože se oženil s majctkem baronovy
dcery, tupé a tlusté, je mu hlavní vecí, aby se vetrel ve veliký
svet a získal vynikající známosti. Ale to nešlo lehce, musil na

sebe vlažiti jarmo snobismu. Briand se mel prece behem ne
kolika mesícu státi chovatelem koní, vášnivým lovcem i mi

lovníkem psu a závodu, iIl - gentlemanem. Jeho, cynický ucitel
mu konecne radil, aby si pro rychlejší úspech koupil nejaký
titul nebo zmenil jméno nebo rozhazoval peníze, aby bylo
kolem neha stále plno lidí.

Nemci - tech nesmíme zapomenouti - mají snobu tolik,
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se mohla o nich napsati serie knih. Uvádím pouze dva
y. Heine ve svém cestopisu vzpamíná bezpríkladné du

banoverských šlechticl\ kterí si myslí, že jsou kvety a
tni lidé jeli bídná plevel. Jejich synové odcházejí na studie
GOttingen, kde je pro vznešené studenty zvláštní stul, a

že jsou takto isolováni od ostatních, mluví obycejne
•ch psech a koních.

Ý príklad je novejšího data. Jeto crta Ludwiga Thomy
tru Pavlu, jehož nádherná kytice snobu obého pohlaví oce-

na jakousi veceri. Pouze jeden z prítomných - ten,
vypráví príhodu - odvážil se ríci, že neví, kdO' je Petr
I. Když se s tím sveril slecne vedle sebe, ona to s ustr

sdelila sousedovi, a tak to šlo radou kolem stolu, až se
ni z,1dívali s tlstrnutím na toho, jenž neví, kdo je Petr

• Konecnc se objevuje on, prostrední, obtloustlý pán, a
ateli š(ptají do ucha: - Nestarejte se více. To je Petr

osedcv chvíli mlcky za stolem, vzal Petr Pavel kousek

tiky, a zastavil se uprostred krájení, odložil nuž i vidlicku,
avil: l'ýchou ženy je poníženost pred osudem.
jem byl mimorádný. - Slyšeli jste? Pýchou ženy ... Ach,

Inl! Jak hluboké, a pri tom tak prosté! - Pánové
li zamyšlen0 pod stlI! a hluboce zamyšlení pokyvovali
u. Dámy se predhánely, aby do jejich ocí vnikl jeho
c. A jedné matronc musil soused tuto vetu povedet tru-

u, nebol bvla hluchá, a ona stále opakovala obrácene: _
no t ženy j(' osud pýchy. Ach, jak krásné!

á moudrá fráse Petra Pavla: - Renaisance je patinou

tokráte s všichni zarazili, praví autor. Pánové i paníi vrtet na 7.ídlích, hledíce ztrnule nekolik minut. Potom

Ach, to je ... to je skutecne bájecné! To je - ach,
to je, práve. Petr Pavel!

ffkllldy z druhých zemí mohly by býti nekonecné - a

e-Ii býti uprímní - v každém z nás je ponekud snobismu.
ted, záverem, vyvstává nejzajímavejší otázka v tomto

: Je-Ii i u nás snobismus?

jisto, prevzali-Ii jsme cizí slovo, musili jsme i snobismus
i z ciziny. Ptejme se nejdríve: - Jsou-li u nás tací,

rl na sebe veší kulturu, totiž její špatné náhražky, a myslí,
udivujl svet, roztahují-li se s bohatstvím, a že zaintere
li ohosi, vzbudí-Ii pozornost odevem a ozdobami? Setká

e·li se na ulici s lidmi, kterí málo ctou a vše vedí, málo.
tujl, JI1luvíce jakoby obešli celý svet?

Pr;>,vda, my nemáme šlechty a lardstMí je u nás nemožné:
existuje titulomanie. Máme i lidi s rentabilními existen

i i válecné zbohatlíky, kterí se liší od anglických lordú
, že se jim nehodí vzpomínati svých predku, ale naopak se

obl, když je nekdo pripomene. Osoby takového majetku i kul
prímo inklinují ke snobismu, a žalostné je pouze to, že

nich nemá nikdo užitku mimo obchodníky, krejcí, modistky

hoteliéry. Ac je to žalostné, je to pochO'pitelné: této kate
rii snobu obou pohlaví - to musím vždy zduraznit - je
vnl vecí vn~jšf dekorace, aby byla duše utišena urcitým
ožstvím dekorativního vedení. Nemohu se šíriti, a proto

uvádím jedinv 1 _ ární príklad.
V malém' _Jském dramate »Na bílém cblebe« nechce více

dcera jednoho z bývalých precetných jugoslávských ministrfl
chodit do anglických hodin, nebot její otec následkem pádu
kabinetu prestal požívati výhody služebního auta - ovšem po
užívaného vetšinou neslužebne - a s tím všeho, co souvisí

takavým dobrým místem. - Nac mi bude ted anglicina? 
sycí ona vztekle. A otec, ac byl ministrem království S. H. S.,
nemohl hned pochopiti, co to znací. Ale my to chápeme, a
jsme <presvedceni, že dceruška bude hned zase pokracovati
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v ucení anglicine, jak se táta zase stane demokratickým mi
nistrem.

Po mém názoru je vedení, treba i dekorativní, prece lepší
než dokonalá plochost u tech, kterí nemají pro ucení žád
ných jiných pohnutek. Znám jednoho mladíka, který je zatím
jen zcela prostrední dandy, a nemá dokance ani té ambice,
aby se pozdvihl k ucenému snobovi. Žije proto, aby se oblékal
aby byl živ jen proto, že jinak by nemohl od rána do vecera
prepocítávat bankovky, a jina1<, že musí ztravovat obsah svého
stále precpaného žáludku. Drží vysoko hlavu, jakoby byl na
pušten vodíkem. Stestí, že ho tíže pritahuje k zemi, jinak by
ho ta jeho lehká hlava vyzdvihla do povetrí jakO' detský ba
lonek. Jinak je ovšem vždy mezi temi, kterí vecer konají in
spekci ženských chodcu na promenáde, kde vubec .itráví nej
vetší cást svého volného casu, a tato ulice nemúže prece v jeho
hlave zanechati nic chytrého.

Musím ríci z povinnosti autorské, že i u nás znám ruzné
kategorie snobismu v našem prostredí, ovšem nikoliv pronikave.
Nejlépe jsem asi zpravena o našich literárních snobech - mi
I~ulých i prítomných - ale o nich jindy.

Mohu cosi naznaciti o snobismu, jenž se objevuje dvakrát
do roka v plném kvetu: v zime, kdy je sezona plesi'l, soirée,
caju a koncertu, a v léte, kdy panstvo odjíždí do lázní, aby
sl' »lécilO'«.

U nás je težším než' pred válkou urciti hranici mezi' kul

tm-ou a snobismem. Lidé mnoho cestovali, mnoho videli a pro
žili, kdo nikde nebyl, má kino. Nekterí, pravda, útocí na filmo
manii; ale predstavte si, co by náš lid vedel bez filmu. Jak
by se jinak mohly státi populárními kinavé hvezdy jakO' Coo
gan, Mayová?

Pred válkou, kdy výlety do, blízkého okolí považovali jako
za cestu do ciziny, byli naši snobové prostší kvality; dnes,
když nic jiného, naucili se alespan správnejší výslovnosti ci
zích slov. a dovedou se dosti vkusne obléci, a proto naše
ulice alespoI1 výklady a toiletami mají vzhled sídelního mesta,
když to není možné u dopravních prostredki'1 a verejné hy
gieny.

Snobismus je u nás méne vyvinut než tla západe. V umení,

vede i. literature platíme kultivavaný snabismus zatím ješte
drobnými, prO'to se pr·odukty tytO' málo nabízejí, a v koncert

ních síních bývá truchlivá prázdnota. Ct!a jsem jednou, že
americtí snobové pri honbe za bibliofi1iemi platí dolary tam,
kde by Anglican platil jen šilinky; naši boháci by jiste platili
šestácky, a ješte by se jim to snad zdála býti drahé. Ame

rický miliardár pla,tí 100.000 dolaru za Rembrandtuv obrázek,
jehož umelecké hodnoty nedovede pochopiti, ale jako kaž
dému snobovi imponuje mu vysoká cena. Skoda jen, že se tak
snobové nechovají k živým umelcum, považujíce je za divou
zver, která nabývá ceny teprve tehdy, když se. prinese na trh
kuže s nich sedrená.

U tlás se nemohou ani živí, ani mrtví umelci pochlubiti
prízní boháCú. Pouze že s casu na ca5 naplní koncertní a diva
delní síne, ocenujíce svuj význam ve spO'lecnosti podle obnosu,
který zaplatili za vstupenku. Naplnováním toho prázdna na
plnují vedome užitecnou funkci; ale prázdnoty v jejích este
tické kulture by nemohli naplniti ani všichni svatí dohromady.
S ohledem na tuto materielní pamoc je snobismus v mladších
kulturních prostredích ponekud sociální pavinností. Snob je
zde, treba ne mnoho, sympatictejší, než nabubrelý zbohatlík,

který za 365 dní raku venuje sotva šest pro divadlo, a to jen
o Vánocích a Velikonocích. Snobismus podle toho, má urcité

duvody k existenci, a snobové nejsou na svete jedine proto,
abychom se jim posmívali. Oni stají v predsíni kultury, a jsou
prechodnou fásí k pravému kultu krásy.

Snobismus je mimo to chybou, z které mohou žíti jiní, zatím

co jsou i jiné chyby, kterými svým bližním proste otraVUjeme
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život. Pro snobismus nikdo neprijde do pekla, to je zrejmé.

Aristokratictí snobové v Anglii vcrili dokonce, že prijdou prímo
do ráje, a to ješte zvláštním vlakem. Kdyby nebylo snobLI,
svct by se zdál být prirozenejším, uprímncjším a rozumncj
ším. ale v takovém svctc by bylo jistc méne zábavy a smíchu.

Jak je se vkusem, tak je i s naším duševním kapitálem. Jen
docela málo je tcch, kterí nikdy nežijí z cizího úveru, a ješte
ménc tcch, kterí myslí o každé vcci svojí blavou. Kdyby prí
roda stvorila clovcka k tomu, aby myslil - praví Schopen
hauer - nebyla by mu dala uši. Ncco podobného praví i Ber
keley!; - Je málo lidí, kterí myslí, a každý má ncjaké
mínení. K. B.

'V

Zivot a instituce

F. J. Netušil:

Populacní problémy-.
K clánku dra L. P. Procházky do

stali jsme jako odpovcd tyto dva
clánky, jež uverejnujeme.

V 31. císle tohoto casopisu uverejnuje p. Dr. L. P.
Procházka clánek »Populacní problémy«. Objevuje se
tam slovo »depopulace« ve vztahu k našemu státu.
Depopulace jest zjev yelmi vážn)' a stane se i u nás
predmetem diskusse v létech nejblíže príštích. Jest již
dnes otázkou, která v cizine vážne zajímá radu vLld
di, filosofu, sociologLI a lékarL!. U nás historismus,
lcúrodní boj a snahy umelecké jsou dosud ješte obory
daleko zajímavejší pro širší verejnost, pro otázky po
pulacní není dost smyslu. Jako mnoho jin)'ch zjevLt
i tento jest dLlsledkem politické nesamostatnosti. N e
máme vlastne ješte príliš mnoho zájmu na v v deck)'ch
podkladech politiky a politikou u nás ve vetšine prí
padLI se rozumí politické cachrárství, kalení vody
v domácí louži se žabím rozhledem do okolí i do bu
doucnosti. Tvorivá politika musí se však zabývat také
hudoucností státu a j,eho populace. Stát je v první
rade jeho populace. My jsme stát. Zatím vládne u nás
po vetšine názor, že stát jest nekdo jiný, nekdo, kdo
má jiné zájmy než my, nekdo, kdo je protivný jako
policajt. Chováme se jako publikum ustavicne jako
obcané z prinucení. To jest také prícinou, že - jak
nedávno zde napsal Capek - strkáme všechnO' na stát.
Zarídíme si dobrocinné spolky sociální, od státu však
vymáháme subvence. I-Ionosíme se pak soukromými
dobrocinnými spolky. Vedle toho máme ministerstvo
pro sociální péci.

Pan mestský fysik pražský píše o otázce uzákonení
potrat!"l a domnívá se, že by to znamena']o uzákonení
depopulace, vedomé provádení depopulace. Mluví sice
o pravidelnosti jevu demografick)'ch, nezdá se mi
však, že by uznával, že veškery jevy populacní podlé
hají této pravidelnosti. Vedle toho soudí pravdepo
dobne z jevlt, jak je vidíme v Cechách. Jest velmi
mnoho ukvapenosti v jeho tvrzení, že za 25 let l<lles'ne
natalita pod mortalitu. Nehodí se do této revue po
drobný rozbor otázek, jež pan Dr. Procházka ve svém
clánku vyzvedá. Chci jenom docela populárne do
tknouti se nekterých zjevLI, o nichž jest psáno ve
zmíneném C'lánku.

Provedl jsem v poslední dobe obsáhlá studia o po
hybLt porodu a úmrtnosti v Cechách, na Morave a ve
Slezsku. Me,] jsem k clisposici data za období 104
roku. Celkový smer obou jevLI po celou dobu od r. r8r8
až clo r. 1875 jest rovnobcžn)' a po prímce, v celém stu-

dovaném území. N atalita ve výši asi 38 žive narozených
detí v rooo obyvatelu a mortalita asi ve výši 28
úmrtí mezi rooo obyvatel. Kolem roku r875 pocíná
pohyb natality smerem dolu a asi o deset 'let pozdeji
i úmrtnost pocíná klesati. Pokles úmrtnosti jest nej
vetší pocátkem let devadesátých a to tak prudký, že
rozdíl mezi žive narozenými a zemrel)'mi jest vetší
nežli po 'celou dobu devatenáctého století, pokud jej
mužeme sledovati. Od konce ,let devadesátých se opet
obe krivky pocínají sbližovati, aby se po válce opet
ustálily na celkove rovnobežném pomeru, pohybujíce
se témer na prímce. Toto není specificky náš zjev.
Tento procet prodelaly a prodelávají O'ba jevy ve
všech kulturních zemí'ch po celém svete, v téže dobe
a za techže podmínek civil]isacních. Jak se vyvíjí in
dustrialismus, stoupá celkové niveau vzdelání a hy
gienické pomery se zlepšují, tak klesá porodr:ost
i úmrtnost. Každá úroveJ1 kulturní jest 'charaktenso
vána v celku svou specifickou porodností i úmrtností.
Každé hladine životní míry odpovídá k ní príslušející
pocet detí v rodine a pocet úmrtí v jednotce obyva
telstva, cili pravdepodobnost úmrtí jedince. Toto není
pouze pravidlo, toto jest zákon. Musíme tedy obdobne
ocekávati, že i na Slovensku a na Pod karpatské Rusi
jak se bude zvyšovat kulturní úroven, jak bude stou
pat životní míra obyvatelstva, jak se bude zlepšovat
prvov)'wba zemede\lská, tak 1)ude klesati porodnost
i :úmrtnost. Porodnost o nejakou dobu dríve než
úmrtnost. Potom snad budeme slyšet pokrik, že i tyto
reservoiry obyvatelstva republiky pocínají selhávati.
Lec bude to pouze prirozený dLtsledek stoupající hla
cliny životní míry.

Pan Dr. Procházka se obává, že za 2S let hude
umírat více lielí, nežli se jich narodí. I kdybychom
nemeli po ruce pozorování za tak dlouhou dobu, jako
máme živ.ot národa se nemerí na deshiletí. Kdyby
chom 'skutecne meli zacít vymírat za dvacet pet let,
tedy již: v naší generaci nebo v generaci nejblí že
príští musili bychom to již dávno cítit. Žádný zjev
v živ~te nadorganismu nenastává náhle. Kaž<;)ýse vy
víjí postupne a máme-li dostatek p zorování, mlt
žeme jej pomerne dosti presne casove predpovedít.
Pouze katastrofy jsou nepredpoveditelné. Musela by
to však býti ohromná a težko ocekávatelná katastrofa,
která by zpusobila vymrení národa. Nejsme. prece
Peru a nemLlžeme .ocekávat španelské dobrodruhy.

Na jiném míste zmíneného clánku autor myslí, že
budeme muset zacít umele omezovat SVLljpopulacní
VZrLISt kdybychom zjistili, že nejSll11esobestacní v ze
l11edel~ké prvov)'robe, nebo kdybychom zjistili, že
v krátké dobe prestaneme býti sobestacní. Zde se dotkl
nejzásadnejší otázky, která, jak se: domnívám, v bu
doucnosti vytvorí skutecný a ohromne silný svaz ná
rodu jako existencní nutnost lidstva.

Otázka sobestacnosti prvovýrob ní není pouze naší
otázkou. Jest to otázká nejohromnejších ríší, ba ce
IS'ch kontinentu. Nedá se také naprosto rešit z úzoun
kého hlediska jediného, k tomu ješte nepatrného státu.
Utopie Paneuropy, jak byla proponována Counden
hovem-Kalergim, jest utopií pouze proto, ponevadž
rozkraju je zemekouli na svazy národLl v predpokladu,
že každý z nich jest sobestacný. A v tom je práve
omyl. Jako konecný cíl po\litické cÍvilisace jest l110Ž
na pouze jedna organisace - Spojené státy svetové.
Jal<,o železná nutnost, nebudeme-li chtít vecne se po
žírat navzájem. Jedine s hlediska ,celé zemekoule jest
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možno rešiti problém populacní, problém úživnosti a
problém vedomé regu'lace populacní.

Nemi'1žeme ocekávati, že náš stát zltstane dlouho
ohcstacný; je-li totiž sobestacný ješte dnes. Podobne,

jak stoupá životní úroveíí., klesá sobestacnost i ostat
ních státi't. Zdá se mi, že politická organisace sve
tová blíží se své jednotné federaoci pres partikulari
mus. Jak stoupá vzdelání, tak stoupá náradní uve

domování, snahy po utvorení a udržení samostatných
kulturních celkii jako národních státlt. To znamená
stálý rozpad na menší a menší státy a stá tecky. To
znamená st~tllézmenšování sobestacnasti prvovýrob ní.
Myšlenkasebeurcení národlt ve svém jádru nese nut
nost utvorení spojených státLI svetových, konfederace,
kde by každý clen mel stejnou váhu.

Prirozene jsau území specialisovaná na urcitou
prvovýrobu. Nemltžeme u nás pestovat banány a
v Brazilii oves nebo žito. Rltzná území jsou už dnes
na obe v prvovýrobe závislá; tato závislost ustavicne
poroste, tak jak za úcelem dokanalého vykoristeni
zemckoule bude vzrltstati specialisace prvovýroby.
A stejne tak bude ldesati sabestacnost.

Již dnes vlastne sobestacnost menších území jest
illusornÍ. Životní míra, na které se obyvatelstvo na
lézá, ji ciní illusorní. My na pr. dnes potrebujeme
korení z indických ostrovLI, kávu z Jižní Ameriky a
z holandské Indie, kakao z Brazilie, rýží z Birmy,
gumu z Konga, bavlnu z Texasu, benzin z Hailíce
neboz Arizony atd. Tato jsou všecko produkty prvo
vhoby, kterou u nás pri nejlepší VLIli nelze vyvolat
v život. A životní úrovdí vyvolává Sltále nové a nové
potreby.

Úživnost krajiny lze zV)'šiti nejen omezením popu
lace, lze také, jak ukáza1la válka i prakticky, snížiti
životní úrovel1. Než práve životní úroveíí., když se
dostala jednou do pohyhu smerem nahoru, jest tak
konservativní jev, že jest težko i jen zastaviti ho.
Muselibychom zavrít 7S % našich škol, aby bylo po
dvougeneracích patrno klesnutí životní úrovne. Sní
žení životní úravne velmi vrele doporucují americtí
teoretikové- Japonsku! Sobe však nechtí doporu
citiani hospodárnejší zacházení s masem. A mel jsem
príležitost nahlédnouti do amerického hospodárství

kaloriemi, když jsem navštívil bostonské smetište.
Boston má milion obyvatel LI. Kalorie, vyhozené na
smetištev podobe nedopeceného a vyvareného masa,
chlebaa tukLI, by byly snad postacily na v)rživu oby
vatelstva Prahy. Ono se to dobre radí jinému, aby
pritáhl remen.

Dotýkám se zde otázek nejbližší budoucnosti pouze
letmoa narážkami, ackaliv by bylo možno o každé
z nich psáti celé encyklopedie. Budou také o nich
psányznámé tlustopisy, až se techto o.tázek zmocní
~emci nebo jiný psavý nárad s recí o dlouhých a
nejasných periodách. Každý detail poulacního pro
blémua otázek s ním souvisících behem príštích pa
desátilet vyvolá knihu a vetší university budou mít
nekolikstolic, jež dohromady budou studovat pred
metyk populacní otázce.

Z clánku pana Dra Procházky nemohu vycíst, pro
cose rozhodl jestli pro uzákonení nebo proti uzáko
nenípotratu.' Mys1lí, že uzákonení potratlt znamená
depopulaci,a v jednom odstavci se hrazí depopulace?
v jiném doporucuje pomýšlet na zámernou regulaCI
porodiL Nemyslím, že by zákonná úprava zavedení.
potratuznamenala nutne depopulci. Není pra to žád
n~'chpodkrladLI,ahychom ji nutne museli za neco tako-
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vého pokládati. Da,leko spíše mohou depopulacní sna
hy obyvatelstva býti vyvolány umelým zhoršováním
haspodárských podmínek životních. Nemyslím sice,
že by hospodárské pomery byly jediným faktorem,
který má vliv na smer pohybu natality, lec jest to ci
nitel tak významný, že zhoršení podmínek životních
bude akamžite mOžno sledovati ve zmene porodnasti.
Prosím, zlepšete podmínky živatní a uvolnete zákonem
zavedení potratu v uvážení hodných prípadech. Po
chybuji, že by pak nastala nejaká znacnejší depopu
lace.

K otázce potratlt bych chtel ješte podotknouti, že
se mi zdá že musíme proti potratltm bojovat naprosto
jinak, neÚi legálním zákazem. Nejvíce demyoralisac.e
pltsobí zákony, jež nelze dodržovat. Jest potreba nej
prve prostudovati, pokud to lze provésti, castost teho
tenství, jež bývají prerušena umelým potratem. N a
lézt príciny, proc umelý potrat byl zaveden é1; potom
pracovati proti prícinám potratu. S,kutecr:e jserr: s~
velmi divil lékarltm, kterí se staveh proti lega'hsacI
umelých potratLl. Což nevideli, že se staví na stran~1
tech, kdož bez diagnos'Y príciny choroby doporucují
studené nácinky na hlavu a zaríkávací formule zasta
ralého zákona? Jsem presvedcen, že .legalisace ume
lého potratu nezmení na poctu umelýdl potratLI ani
chlup. Kdybychom chteli vážne omeziti umelé po
traty museli bychom patrne pracne a zdlouhave od
straií.~vati prícinu za prícinou. To je ovšem težká prá
ce a kdybych chtel být zlomyslný, rekl bych, že pštros
je moudrý pták.

Konecne pan Dr. Procházka se hrozí toho, že jestli
se depopulujeme, že se na nás budou tlaci.t sousedé
populacne silnejší. Depopulaci po case neUjdeme tak
jako tak. Jak dlouho ješte máme ke skut~cné depopt;
laci, jest dosti težko ríci, lze však s' urCItou prav~c~
podobností souditi, že ješte mnoho vody uplyn: nezl~
u nás skutecn.e depopulace nastane. Myshm, ze am
naši pravnukové ješte nebudou .znyepokojeni aku!n~
depopulací. Jsme celkem ve vehm stastne populacl1~
situaci. MLlžeme ríci s urcitostí, že to nebudou am
Nemci ani Madari, kterí nás nahradí zde, až my vy
mreme. Máme ahromný reservoir množícího se oby
vatelstva na Slovensku a hlavne v Podkarpatské Rusi.
Až nastane vymírání našeho národa, bude nejdríve
na rade obyvatelstvo Cech. To bude nahražováno
z pocátku Moravany, pozdeji ~lovál~X a ~a l:?nec
Karpatorusy. Ostatne Moravane se jlZ n1111tlacl ~o
Cech. To jest poznámka bez zlomyslnost! a bez na
dechu separatismu.

Jest dobre, že máme populacní reservoir .v k,me;1LI
Vllastního nárada, po prípade v kmenu vyellm,~l.lzkem
našemu národu. Tento fakt ostatne by mel UV<'lZ1tten,
kdo chce rídit naši vnitrní a kulturní politiku.

•
,Zdenek Smetácek:

Od roku 1800 vzrostl pocet evropského abyvatel
stva dva a pltlkrát. Nekterí populacní politikové,
zvyklí pocítati s tímto rapidním zrusitem, jsou v po
sledních letech znepokojováni patrnou tendencí k po
klesu. Ve vetšine civilisovaných státLI porodnost vy
trvale klesá. Nebudeme však tímto faktem tak pre
kvapeni, uvedomíme-li si, co bylo hlavními prícinami.
onoho vzrltstu. Tyto príciny byly dve: predne rozvoJ
moderní mediciny, stlacující úmrtnost a zvetšující .tak
císeln~' rozdíl mezi v)'škou porodnosti a úmrtnostt, a
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za druhé rozvoj prumyslu, skýtající nové prostredky
obživy a zvedající tak parodnost. Rozvoj obou techto
cinitelu byl v 19. staletí velmi rychlý a úmernou ry
chlostí s ním postupoval i vzrlist poctu obyvatelstva.
Industrialisujíd se Anglie a Nemecko záhy predho
nily co do poctu obyvatelstva méne industrialisavanou
Francii. Osud onoho prírustku obyvatelstva v techto
zemích, vyvolaného industrialisací, je tedy závislý n3.
existenci prúmy91u. V okamžiku, kdy by tento pru
mysl ztratil svoje trhy, zlistane onen prírustek bez
obživy a iillusí tedy nejakým zptlsobem nastati depo
pulace, sociálním rozvratem, emigrací, hladem a pod.
Zbývající obyvatelstvo bude pak nucena množiti se
jenom potud, pokud zbývající prostredky obživy,
hlavne zemedelské, dovolí. Dosavadní rychlý rozvoj
prúmysdu jest mimo Ameriku, Rusko a koloniální
zeme v celku ukoncen. Vedoucí prtllnyslavé státy
evropské težce zápasí o své odbytište. Vyroste-li v ko
loniích, oplývaj'ících lacinou pracovní silou, nový prtl
mysl, který si levneji vyrobí zboží, jež až dosud se
tam dováželo, nastanou težké chvíle prumys1lu evrop
skému, pracujícímu s pomerne vysokými VÝrobními
náklady; bude-li pro svou konkurencní neschopnost
podlomen, lze s jeho zánikem s jistotou ocekávati i po
kles evropské populace. I když veci nedospejí k temto
koncum, lze prece dobu výboju evrapského prumyslu
považovati za uzavrenou a, potrvají-li nynejší pamc
ry, ocekávati i stabilisaci v ohledu popula,cním. Zdá
se tedy, že nelze již pocítati s trvalým a velký VZrll
stáním poctu obyvatelstva, a že by ani nebylo zdrávo
je umele vyvolávati. Pomyslíme-li, že pri udržení do
savadního prírústku by se podle jednoho odhadu pocet
lidstva na zemi behem dvou století zdesateronásohil
a obnášel pak 16 miliard hlav, uznáme jiste, že bu
doucnost nevyhlíží za techto okolno tí nikterak ru
žove.

Všecky tyto otázky se dotýkají také nás jakožto
silne prtlmyslavé zeme. Odtud také pochopitelné sta
rosti o naši populacní politiku, vzbuzené d.iskusí
a otázce má ..•li býti zarucena beztrestnost vyhánení
plodu, P~n dr. Lad. P. Procházka nechce (podle clán
ku v 31. cís. Prítomnosti), aby se k tomuto depopu
Tacnímu prostredku sáhlo dríve, dokud se vedecky ne
zjistí minimální, kvantum ~i.vi.n, ~ut~é P!O )edn~l~o
cloveka a celkove kvantum ZIV111 , ]Imz nas stat muzc
u:SIpOnovati; žádá, aby se na základe techto zjišten í
vypocetlo, kolik ,lidí lze u nás uživit a podle toho ahy
se pak regulovala populCl!ce.

Nelze veriti v možnost regulovati populaci pouhým
zákonným narízení,m, vidíme-Ji hluhší príciny, jimi,í.
se její pohyhy rídí a jež jsme '{ýše uvédli. Tyto prí
ciny by se musily predevším meniti, aby se potom
mohl menit i jejich následek. Šírí-li se, nutno hledati
toho príciny v sociální strukture a tytO' príciny lécit.
Je-li depopulace nutným dtlsledkem stavu sociální h0
organismu, najde si svoje cesty a trvání nynejšího
zákona ji nezastaví. Požadavek p. dra Procházky
mohl by míti svuj význam jenom za jednoho velikého
predpokladu: že by každému cloveku ono živné mini
mum bylo také skutecne zaruceno; že by rozdílení ži
votních potreb bylo tak spravedlivé, ž,e taho nejnut
r:ejšíha by se každému mus,ilo dostat. Víme však príliš
dobre, že za dnešní spolecenské soustavy závisí holá
existence tisíetl lidí na ilibovul1 jednotlivcu, kterí je
proste mohou zbavit obživy. Jak si tyto tisíce pak OP:l
trí svoje živné minimum, nemajíce zamestnání a tedy

ani smennÝch hodnot? Dále nutno uvážiti, že Olue
zování poctu potomstva závisí (vedle jiných cinitelu)
nejen na nedostatku živného minima pro vetší pocet
detí, nýbrž na celkové životní míre, již je rodina zvyk
lá udržovati. tím vetší životní míru chtejí rodice
zajistiti ,sobe a svým detem, tím .více ;jsou nuceni
omezovati pocet potomstva, nemení -li se jejich finan
cní prostredky. Bylo by tedy nutno dalšími zvlášt
ními opatreními jim v)rši životní míry nadiktovat, což
je jiste velmi nesnadné. Anebo by se o ono »preby
tecné« potomstvo musili starati stát.

Dokud tyto podrriínky - zajištené životní potreby
pro každého cloveka a kontrola životní míry nebo
státní péce o potomstvo - nejsou splneny, neverím,
že by stanovení nejvyššího prípustnéhO' poctu obyva
tel ve státe melo v populacní poLitice skutecný vý
znam.

Pan dr. Procházka zakancil srvúj clánek eugenickou
výzvou: nestarejme se o kvantum obyvatelstva, ale
o jeho kva>litu! Mají-li pravdu americtí psychologové,
kterí tvrdí, že spolecenské rozvrstvení lidí zhruba
odpovídá jejich rozvrstvení podle výšky inteligence,
pak jest jehO' výzva v rozporu s jeho požadavkem, aby
se cekala s beztrestností vyhánení plodu. Je dobre
známo, že má-li ješte kde nynejší trestnost tohoto po
cínání nejaký skutecný zhranovací úcinek, je to
u vrstev t. zv. nižších, proletárských a tedy padle pro
pos-ic amerických psychologu prumerne méne inteli
gentních. (Inteligencí se tu rozumí vrozená, resp. de
dicná vlastnost, ne kvantum školského vzdelání.)
Vrstvám t. zv. vyšším jest vzhledem k jeji'ch majet
nosti vždycky snadno v tomto prípade zákon obejíti.
Pripocteme-li k tomu ješte celkovou menší porodnost
techto vrstev vlivem požadavku na výši životní míry
a snad i vetší zodpovednosti za osud potomstva, vi
díme, že nynejší zákon vlastne zvyšuje rozdíl mezi
výší porodnosti vrstev nižších a vyšších a tedy i mezi
prírustkem obyvatelstva méne inteligentního a inteli
gentnejšího, nebot se predpakládá, že potomstvo
vrstev prtlmerne méne inteligentních bude prumerne
rovnež: méne inteligentní než potomstvo vrstev inteli
gentnejších. Tímto zptlsobem by se tedy kvalita oby
vatelstva zhoršovala.

Nutno ovšem priznati, že predpoklad, na nemž
tyto vývody stojí - shoda Slpolecenského rozvrstvení
s rozvrstvením výše inteligence - není dosud dosta
tecne overen. A i kdyby jeho pravdivost byla v plnéll)
rozsahu potvrzena, nebyly by jeho cltlsledky pro nás
tak akutní jako pro zeme západní. V techto zemích
u nás. Jednotlivé spolecenské trídy jsou tam daleko
uzavrenejší a bariéry mezi nirni nesnadneji preIG-o
citelné. Spolecenské postavení urcité trídy je prejímáno
novoU)generací téže trídy ve vetší míre než u nás, kde
v.1astne spolecenské trídení pocíná každou generací
Yždycky znova. aši vedoucí lidé všech oborLl vychá
zejí vetšinou z drobného lidu; uzavrená buržoasní
trída vlastne neexistuje anebo se teprve zacíná tvo
riti. aše spolecnost je daleko sourodejší než ve stá
tech západních. Platí proto závery, získané studiem
tamejší slpolecnosti, pro nás jen v omezené míre. Pla
tí-li však dnes méne, budou více platiti zítra, ponevadž
spolecnost naše se vyvíjí týmž smerem jako tamejší.
Až dosud nemusíme se, tuším, prí,liš báti kvalitativní
clepopulace, vzni-kající v západních státech ubývající
plodností vrchních spolecenských tríd. Naše spolecen
ská hierarchie vyrustá z vetší cásti ze spodu. Massa
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ého lidu je nucena vydati vLldcí duchy, jichž je
k vedení státních a kulturních záležitostí ze

Za techto okolností je úkolem naší sociálni po
aby takto kvalifikovaných sil zachyti1la ze ši

h vrstev co nejvíce. Na druhé strane ovšem je
se starati, aby tito lidé, kterí se dostali na

1 spolecenského žebríku, nezLlstávali neplodnými,
m jednou nemusili hledeti vstríc odumírání

a od vrcholu, jak se toho již dnes obávají na
e. Prostým dekretováním se toho nedosáhne,
zase politikou rozumne a opravdove sociáJlní.

Poznámky
Inulý týden uverejnilo Ces k é S lov o zprávu, která za
l komel1táre. Ctete j i pozorne.

NovÝ požitkový systém státního zamestnanectva blíží
se ke svému uskutecnení. Od nekolika mesícu pracuje již
filáštní úrednická komise, složená ze zástupcu jednotli

vých ústredních úradu, na príslušných návrzích a do konce
toh·)to 'llesíce má býti s prací svou hotova. Ponevadž však
1akto vypraco\ aný návrh požitkového systému státních za
mestnal1cu nemá rázu oficiehího, bude predložen k defi

nitivnímu zpracování minister.:;tvt: vnitra resp. ministerstvu
financí, a to ihned a predložen pak jako vládní osnova

Farlamentu. Význam požitkového návrhu spocívá více než
ve hmotném zlepšení v definitivní úprave státne-zamestna
neckých pož.itku, címž tato otázka bude jednou 'provždy
vyjmuta z cblasti politického zápolení. Úmerne s pracemi
na požitkovém systému pracuje se i na návrhu nové slu
žební pragmatiky, což však vyžádá si ješte delší doby.
Ponevadž všecky koalicní strany vyslovily již souhlas

tím, aby nový požitkový systém státních zamestnancu
hll vyrízen ješte pred volbami, budou disposice par1a
me:Jtní sjednány tak, aby i tato zákonná osnova byla do
pracovního programu záríjového pojata. Možno také sde
liti. že ke spolupráci pri koalicních poradách o novém po
žitkovém systému bod ou pribráni také zástupci odboro··
vých organisací státne-zamestnaneckých a to ihned, jak
mile predloha bude par1amentu predložena.

ysl této lokálky puvodu zrejme koalicního zdá se být tento:
ohouc déle oddalovati (už z agitacních duvodu) splnení

d daných státnímu úrednictvu, volajícímu tolik let po ko-
é ,pravedlivé úprave svých ubohých platu, poverila koalice

olik spolehlivých byrokratu vypracováním návrhu na nový
itkový systém, který by se jí hodil do krámu. Sverení této
ce ú r e dní k u m sleduje dvojí úcel: jednak odvrátit od

odiut11 stát. zamestnancu nespokojených s novou »úpra
«, jednak znemožnit jim protest proti ní pred verejností.

bot co budou moci úredníci namítat proti úprave navržené
edníky? Ježto však i spolehliví úredníci jsou prece jen
níci a dobre znají hospodárskou bídu svých kolegu a mohli
prece sem tam nejakou výhodu proti nynejšímu stavu do

vrhu vpašo"at, predloží se návrh ješte koalicním ministrum,
rí se už postarají o nápravu. Nebot úcelem návrhu není,
by se nekdo mylne mohl domnívat, odcinení krivd od pre

tu na státních zamestnancích páchaných, nýbrž naopak pe
ikování dosavadního (všude jinde nemožného) stavu a vzetí

Inadeje, že by nekdy mohlo být lépe. Výhody, které z agi
ních duvodu budou státním zamestnancum pred volbami

ce priznány, budou jim po volbách vzaty pozdeji vypra
anou pragmatikou. Zástupci odborových otganisací státne
estnaneckých budou pribráni k jednání ihned až bude
ko hotovo a predloženo snemovne k odhlasování na ko-
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mando. Tedy až bude po všem. Jaký cíl sleduje koalice touto
svou absurdní politikou vuci stát. úrednictvu? Pro to je težko
najít jiné vysvetlení než. toto: Ucinit hospodársky utlacené
stát. úrednictvo t. j. administrativu, která ješte jediná stojí
v ceste koalicní \Vine zur Macht (viz na pr. prípad Habrma
nuv), pristupnou politickým vlivum a korupci.

V. T.

Dopisy

Populacní problémy.
Pane redaktore!

Každý lékar je a ztlstane obráncem života proti vlivum

smerujícím k jeho zkrácení. Smrt nemuže býti nikdy progra
mem lékarovým. Jestliže nckterí z lékartl primlouvají se
o usnadnení umelého potratu, ciní tak zase jménem života,
v zájmu života matky. Dr. Procházka ve svém velice pozoru
hodném clánku staví se na základe svých ohromných zkušeností
a svého rozhledu proti rozšírení indikací potratu, ukaz~je na
jeho nebezpecnost, ba obává se jakéhokoliv zasahování do pri
rozených pomeru. Populace, její vzrust a pokles je otázkou
biologickou. Je starý spor v eugenice, je-li prospešno umele

zasahovati do životních dení, kf!yž je patrno, kterak príroda
sama si vzorne reguluje quantitu a qualitu organismu. Pro
cházka praví: »Regulace populacní je totiž tak matematicky
presná, tak cílevedomá, a tak úcelne nemilosrdná, že pri hlub
ším jejím studiu mimodek docházíme presvedcení, že je rí
zena jakýmsi vysoce vyvinutým rozumem.« Vlivy, jakých užívá
príroda k regulování plodnosti a poctu individuí jsou: quan
tita a qualita potravy, klima, pohlavní dráždivost atd. Pripu
stíme-li tyto cinitele, urcující porodnost, a priznáme-li jim
epitheton biologických faktoru, nesmíme couvnouti ani pred
ostatním. Vyskytne-li se myšlenka ma1thusianismu, neb my
šlenka o uzákonení možnosti umelého potratu, nutno ~ ji ozna
citi jako faktor biologický, nebot myšlenka je stejnc prírod
ním dením jako stav pohlavpJ dráždivosti. Jestliže príroda
vnuká nekterým lidským jednotíivcum myšlenku omeziti po
rodnost. nutno ji pova,Žovati za jeden z biologických fakton'i,

jímž chce dosáhnouti urcitého cíle a nikoliv za neprirozené za
sahování. Je prirozeno, že jsou dva tábory, které proti sobe
rozumove bojují v otázce populacní. Zatím nelze ríci, který

názor je správný a daným pomerum primerený. Správným a
primereným, tlumocícím prání prírody bude ten, který zvítezí.

Dr. V. Vondrécek, Tatranská Lomnica.

Ceši a Ford.
Pane redaktore,

ve svém clánku v 29. císle Prí tom n o s t i vzdal p. Adlof
neomezenou chválu Fordovi. Rád bych se touto poznámkou pn
cinil, aby se Ford na piedestalu, na nejž jej p. Adlof po
vznesl, dostal zase o stupínek níže.

Americké noviny otiskly Fordtlv projev, tvrdící, že je nutno,
aby svet v zájmu všeobecného pokroku prijal anglictinu za
jediný jazyk. Anglická jednojazycnost prý je podmínkou roz
voje ved, vynalézavosti, obchodu, svetového míru a nevím, ceho
v~eho ješte. V tomto projevu je rec o neanglicky mluvících
),backward nations« a m!loho sebevedomí velmi podobného ne
mecké samospasitelnosti neblahé pameti. A to práve v dobe,
kdy oceánské parníky skládají tisíce Americanu na francouzské
pobreží. Podivno, kde ta »backward« Evropa nabrala tolik prí
tažlivost!! U nás se považuje za vec taktu, že clovek nemluví

do veci, jíž alespon trochu nerozumí. Americké dolarové sebe
vedomí si však osobuje právo mluvit do všeho. Fordovu pro-
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jevu se oslatn1: dostalo již nutné korektury od trí amerických
odborníkíi, z nichž jeden hned vystihl, že bude pusobiti
v Evrope jako nový doklad americké sam05pasitelnosti. Ame
ricané si skutecne osvojují zvyk mentorovat Evropu jako ško-'
láka v každém ohledu. Jeden z nich, M. E. Ravage, píše o ní

knize »The Malady of Europe« jako o džungli a ne o civi
lisované zemi. Pri tom se kdejaký American do ní hrne a
putuje po hlavních meslech, premýšlí, jak by koupil její
historii.

Myslím, pane redaktore, že za techto okolností není dllvodu,

abychom se sami posuzovali v.ýhradne podle tabule hodnot
z okolí "VaH Streetu.

Vám oddaný
Zd. Smetácek.

Inteligence a politika.
Pane redaktore!

Anketa Yaším t);deníkem usparádaná nutí i mne, bych strucne
svuj názor proj evil. Jest mým skromným mínením, že anketa
neprinesla naprosto žádné plus, jelikož nám ukázala strašlivou
ideovou rozháranost naší ceské inteligence. Pomery v dnešních
politických stranách i v koalici nejsou sice r.ijak ideální, lec
to se nesmí státi diivodem, by v naší inteligenci vyrustalo ono
nebezpccné stanovisko politické negace. Jest velmi oblíbený ná
zor mezi inteligencí, že nelze naprosto cloveku individualistovi
podríditi se rozumu nekolika velicin, vúdcll strany. Jestliže
dnešní organisovaná inteligence nemá onoho postavení ve strane,

.mám na mysli strany socialistické, jelikož jedine tam podle
~vého hospodárského postavení patrí vetšina naší proletárské
inteligence, pak jest to zavineno jedine malým zastoupením
t1:chto vrstcv inteligence v socialistických stranách. Inteligence
jest v obou našich socialistických stranách vítaným cinitelem,
jest treba jenom cinem dokumentovati poctivou vllli ku j)ráci
se širokými vrstvami lidovými a vzdáti se Qnoho nesmyslného
postavcní ve strane. Ta malá cást naší inteligence v socialis

tických stranách organisovaná jiste by mne potvrdila, že po
stavení této skupiny k širším lidovým v!"5tvám jest znamenité
a z rad uvcdomelého delnictva vrele podporováno. A že by
vlivy této skupiny inteligence ve stranách vzrostly, kdyby inte
ligentních vrstev ve stranách socialistických pribývalo, jest na
sr;ade. Lec bude k tomu zapotrebí, by naše široké vrstvy inte
ligcnce svíIj pomer k socialismu již konecne vyrešily. Stafáž,
kterou tato inteligence po celá leta našim mešfáckým a nacio
nálním stranám delala, jest nadále neudržitelnou. Ledacos by
v t1:chto stranách se obrátilo k lepšímu, kdyby zdravý rozum
tdo inteligence paralysoval cinnost leckterého demagogického

kriklouna. V tom vidím opravdpvé poslání skutecné inteli
gence, pracovati mezi širšími vrstvami lidovými, ona nešfastná

i~olace inteligence od vrstev lidových prinesla neblahé
ovoce na Rusi. Snad ruský príklad mel by se státi naší inteli
genci varovným mementem, kam spejí širší vrstvy národa,
jestliže jsou ponechány na pospas politickým vúdcum-cyni

kum. Pokud se týce projevených názoru »jak se zachovati pri
volbách«, ani tu neschvaluji prohlašovanou negaci, odevzdání
prázdných volebních Hstkú. Jest možno sobe uciniti nhné po
sudky o politice peti koalovaných stran a nemám naprosto
úmysl hájiti politiku programove tak rllznorodých stran. Bylo
by však chybou zavírati oci pred skutecností, snad nebylo vše
dokonalé, co z koalicní dílny vyšlo, vždyf byly to castokráte
kompromisy, které neuspakojily na žádné strane, lec prosím,
byl zde jiný zpúsob vedení státních záležitostí možný? Lze vu
bec pocítati na naši parlamentní oposici? Jest treba jenom vec
promyslet a domyslet, pak myslím, že i ten nejvetší koalicní
pessimista dojde Je jinému záveru.

V n,ízorech v anketc pronesených bylo slyšeti hlas o ode-

vzdávání komunistických kandidátek, jakožto strany krajne opo

sicní. Není trapnejšího dokumentu myšlenkové plochosti naší
inteligence nad techto nekolik hlasu. Nezdá se Vám, že jest
to ona nej strašlivej ší cesta, na kterou se naše nekteré vrstvy
inteligence dostaly?

V »Prítomnosti« se casto volá po založení strany inteligence,

o programu této strany není dosud nic bližšího známo. Jest již
dnes jisto, že vypracovati program této strany nebude úkolem
u;.jak snadným, silne vypjatý individualismus techto vrstev pujde
velmi nesnadne stesnat v program této budoucí strany. Bude

jedine k prospechu inteligence samotné, jestliže z této myšlen
kové krise co nejdríve se dostane a pochopí tak své veliké
poslání, jež v našem národe jí prísluší.

Dekuji Vám, pane redaktore, a jsem Váš
Er. F.

Kdo bydli za ctyri miliardy.
P. T. redakce Prí tom n o s t i.

K clánku »Kdo bydlí za ctyri miliardy«, uverejneném v 28.

císle Vašeho cteného listu, dovolujeme si zaslati pril 'né vy
svetlení a žádáme Váženou redakci, aby ji v zájmu pravdy

uverej nila.
Není správné, že stát venoval až dosud na podporu staveb

ního ruchu ctyri miliardy. Tyto peníze nebyly rozdány a také
se neztratily. Od prevratu do konce cervna t. 1". byla podle, _á

konll o stavebním ruchu poskytnuta státní financní podpora na

"tavbu 3.240 nájemních, domú s 30.6.+3 byty a na stavbu 21.019
domklt rodinných s 23.761 byty, celkem tedy na stavbu 54-404
nových bytú o 155.289 místnostech krome nekolika tisíc ma
lých provozoven pri bytech maioživll.ostníHI a menších hospo
dárských budov pri domcích drobných zemedelcll. Z toho pri

padá na Prahu 720 nájemních domll s II.271 byty a 1.502 rod.
domkú s 2.002 byty.

Celkový náklad všech techto staveb státem podporovaných
i s príslušnými po.zemky lze odhadovati na ctyri miliardy. Fi
nancní podpol-a státu záleží jednak v záruce za hypotekárni

zápujcky ve výši zákonem stanovené, jednak V. príspevku na
zúrocení a umorení stavebního nákladu, poskytovaném po 25
let. Pri poskytnutí záruky stát platí anuity ze zarucené hypo
téky prímo veriteli; stavebníkovi nevyplácí niceho. Není tedy
vubec myslitel no, aby stát nekomu, kdo složil 15% z celého
nákladu, na konec 20% vrátil. Co stát za stavebníka z titulu
záruky na anuitách zaplatil, muže požadovati zpet právem re
gresním. Rozhodnutí o tom, od kdy a do které míry regresní
právo státu bude vykonáváno, zákon vyhradil pro pozdejší
dobu.

Dosud bylo zaruceno hypoték v celkové sume 2.627,428.000
Kc; rocní náklad na anuity až do umorení hypoték ciní Kc

168,343.000. Toto bríme však mllže býti zmenšeno predepisb
váním náhrad. Dosud povolené príspevky, jež stát platí po
dobu 25 let a jež se snižují od 5 k 5 letúm, ciní nejvýše 4%
a nejméne, 10% ze 494,890.000 Kc.

Skutecne bylo 'J'placeno ze státních prostredku na podporu
staveb obytných domu podle zákonu o stavebním ruchu ze stát

ních prostredku od prevratu do konce cervna t. r. okrouhle
461,300.000 Kc.

Výhod plynoucích ze zákonti o stavebním ruchu, jsou úrast
ny všechny vrstvy obyvatelstva. Podrobná.- statistika o úcasti

jednotlivých povolání, zejména také pokud jde o podpory na
domky I"Odinné, bude uverejnena po zpracování príslušného ma
teriálu státním statistickým úradem. Vyšší podpora, kterou zá
kcn stanoví pro stavební družstva obecne prospešná, nepri
znává: se družstvum na stavby rodinných domkll, urcených pro
cleny zámožné.

Za tiskový odbor presidia ministerské rady:
M. Bloch.


