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Politika

Jaroslav Stránský:

Volebni reforma, úrednická vláda
a strana Masarykova.

(O vol e b ní r e for mel i st P o Si led ní.)

Posilanec Bechyne mylne myslí, že kritika a kritic
nost jest vždy oposicí, a hrozí kritikllm, že jeho stra
na, jež prý beztak není takových tendencí prosta
(»ohnícek horí«), mohla by jednou ríci: Dobrá, zkusím
to jako vy. Volební reforma má tedy uhasit ohnícek
nebo aspon uzamknout ústa, jejichž kritika do neho
fouká. A tu prý - píše Bechyne - smer nejhoužev
natejiodporující zmene v'Ulebního rádu pocituje nebez
pecí, nebot si položil otázku: Kdo bude vládnout,
když nebude chtít nikdo vládnout nebo když nebude
snemovní majority?

»Jest zajisté pitvorné, když tento smer, vedoucí svou
kampan jménem demokracie, s nejlehcím srdcem demo
kracii zrazuje, což neru nadsázka, nýbrž holá pravda. Do
porucuje nám prece neparlamentární, nedemokratickou,
úrednickou vládu, - - - Muže býti, že se u nás sáhne
k úrednickému kabinetu, ale vždycky to bude kabinet z roz
paku. Kdo ciní z rozpaku demokracie politický princip,
je nedoverný demokrat. Duch prchající tak snadno od hlavní
konsekvence demokracie popsán byl veršem Mefistovým,
maloucko upraveným: Ich bin ein Teil von jener Kraft,
die steh;, das Gute will und B6ses schafft.«

A to mírí na autora techt'U listu, jenž casto chváli,l
~áš úrednický kabinet phrovnávaje jej k jiným, jenž
Je poslanci Bechyni vdecen, že mu prisuzuje dobrou
vuli,jenž však muže jen lit'Uvat, že Bechyne sám ne
má té dobré vule tolik, aby si dal práci. s pozornejší
analysou vzájemného vztahu mezi demokracií a vlád
ním sys,témem parlamentním a úrednickým. Takový
pozornejší rozbor by mu ukázal, že vzájemný vztah
ten jest složitejší než se jeví v jeho jednoduché for
mulceo demokracii zrazené temi, kdo z jejích rozpaku
ciní politický princip.

Obecné theoretické poucky nám tu mnoho nepo
mohou,a ovšem ani ty neukazují vládní soustavu par
lamentní jako logický dusledek demokratického parla
mentarismu. V demokraciích se osvedcily kabinety
parlamentní i úrednické a sotva lze tvrditi, ž·e systém
americký je méne demokratický než systém angili'cký.
Problém demokracie je vláda dobrá a lidu, resp. lido
vému zastupitelstvu odpovedná. Predevším je zapo
trebí, aby duch vlády byl duch ú rad u, to jest duch
zákonné autority a odborne rízené správy. Neríkám,
že vláda složená z poslancu nemuže taková být také,
a že vláda siložená z úredníku jest taková vždycky.
Ježto k úkolum vlády patrí také rízení legislativy,
která ukládá modernisující se správe nové po
trebné normy, patrí k její odborné zdatnosti také zpu
sobilost k parlamentní akci. Proto navrhuje Masaryk
po sedmileté presidentské zkušenosti soustavu smíše
nou (vládu složenou cástecne z úredníku, cástecne

z politiku). DodalI bych ješte, že smíšenost soustavy
muže býti stejne postupná jako soucasná, t. j. že prin
cipu smíš,enosti muže vyhovet také vhodné strídání
kabinetu úrednických a parlamentních podle situacní
potreby. Hilavní, co treba míti na mysli, jest, že roz
díl mezi profesionelním politikem a úredníkem nikte
rak není v tom, že úredník je méne demokratický než
politik z povolání. Je jen zpravidla odborne školenejší
a politicky nezkušenejší, ale i tu bývají výjimky. Ne
nahlížím, proc by generální poštovní reditel Fatka, který
jest, tuším, ceským socialistou, byl méne demokratický,
než ministr Franke. Nedovedl by asi a jiste za nic by
nechtelI spravovat jako bratr Franke hned tri resorty,
ale poštám rozumí jiste lépe, a když byl jejich mini
strem, lepili jsme známky na svou korespondenci ve
stejne demokratickém bezpecí jako dnes. Generál Hu
sák, o nemž tvrdí povest, že byl volicem družstev
nické a pokrokové skupiny Modráckovy, nelišil se tedy
jako ministr národní obrany na tomto míste od socia
listu H um1lhanse, Klofáce nebo Markovice tolik s'Ve
tovým názorem jako tím, že byl znalejší vojenského
remesla, a jiste se od nich nelišil demokratickou méne
cenností. Dr. Hottowetz je národní demokrat jako ny
nejší ministr obchodu, ale i když sám továrnu nemá,
j.e v otáz~ách prumyslu odborníkem školenejším, a pri
tom by ministru Novákovi krivdil, kdo by ho prohla
šovalI za prohnaného mistra techniky parlamentní. Bý
valý ministerský predseda Cerný jest, domnívám se,
politkky hodne konservativní, ale za jeho vlády by
ministerstvo spravedlnosti nebylo smelo ani chtelo na
poslaneckou intervenci primet státního zástupce, aby
nechal bežet právoplatne už obžailovaného milionového
podvodníka, a i když socialistl'tm takové sousedství
v ministerské rade nevadilo, nesmí tvrdit, že Dolanský
je lepší demokrat než Cerný, kdo nechce ríkat holou
nepravdu. To všechno jsou názorné príklady, proc
nelze otázku, v jakém vztahu je úrednický nebo parla
mentní režim k demokracii, rešit jednoduše obecnou
pouckou, kterou si ustrojil posilanec Bechyne, aby zí
skal o dukaz víc~ pro volební reformu.

Bechynova hlavní ,chyba jest myslím ta, že vidí
v úrednické vláde cirou a zásadní negaci demokracie
a parlamentarismu, vidí, co v ní není, presneji, kdo
v ní není, a netáže se vubec po jejím významu positiv
ním a po tom, kdo a co v ní je. Jiste že v ní nejsou
poslanci, a že v ní není, aspon ne vždycky, represen
tace snemovní vetšil1J'. Ale stejne jiste ani mužové,
kterí v ní jsou, nevládnou s v Ý m jménem, jiste také
oni jsou císi zmocnenci. Konec koncu i ta snemovní
vetšina predstavuje parlamentním kabinetem ce10u
moc státní, na níž participuje také oposice, a jež »po
chází z Iidu« a není ani dílem ani dispos,icí jediného
pokolení. Ta moc na pr. u nás byla 28. ríjna 1918
v približne stejném rozsahu i intensite jako dnes a
nebylo toho dne voleb ani snemovny ani vetšiny a
bezmála ani vlády, nebot tehdejší vláda shledala, že
je vládou, teprve když si prectla noviny a když se po
zorneji podívala z okna na uli,ci, což ostatne nijak ne
znehodnocuje odvážnou i chytrou obezrelost jejích
kroku. A prece podepis'Ovali Rašín, Soukup, Stríbrný,
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Švehla a Šrobár, nikým nezvoleni, první zákan státu,
jehož samastatnau moc jejich podpisy nevytvariily, ale
dokázaly, nebot bez ní by k nim nebyla došlp. Ani
úrednická vláda nebyla vláda c~zí, ale naše, také ona
bylla predstavitelkou ceskoslovenské státní moci, ne
nejaké své vlastní moci puvadní. Držme se jen tohoto
jediného prípadu, kdy nám byl problém úrednického
kabinetu prakticky polažen. Nebylo vetšiny ve sne
movne a byla jistota, že ani nové volby by ji neopa
trily. To jest situace, která se mltže zítra nebo po
zítrku opakavat. A prece jsme nenapsali a nenapíšeme
rade velvyslancu nebo Svazu národu, že nemáme par
lamentní vetšiny a že nemahouce tedy utvoriti vládu
se vzdáváme samostatného ceskoslovenského státu.
Myslím, že bychom spíše utvarili kabinet z voskovÝ.ch
figur nebo poverili, bratra Franka vedením všech
sedmná,cti resortu, než bychom se dopustili takavé po
šetilasti. Ani Velká Britanie se nelikvidavala, když
jednoho dne byla bez palilamentní vetšiny a tak ríkajíc
s klidem Anglicana pripustila vládu menšiny, která
predstavavala sice jen zlomek volicských hlasu, ale ce
lou, neztencenou státní moc. To nebylla nedemokra
tické. Namítne se mi, že tu byla mašina podporována
a zmacnena vetšinou, že byla tedy prece jen orgánem
vetšiny. AnO', ale i kdyby tomu tak nebylo, šel by ži
vat nad Temží abvyklým tempem, a král by nenechal
Downing street ani den neobydlenu. Vláda menšiny
není vždy nedemokratická tam, kde není demokratické
vetšiny. Není pochybnosti, že úkdlem demokracie je
taková konsalidace a takové us,tálení politických rádu,
jaké poskytuje záruky, že z Qbecných voleb vyjde za
všech okolností aspon vetšina, která má smysl prO'
praktické nezbytnosti státního živata. Jest jiste ne
hoda, má-li stát statis'Íce O'byvatel, kterí žijí a padesát
let pozadu, a jiné statisíce, kterí žijí ó více než pa
desát let napred, a nenajde-li se v radách vdlicu vet
šina, která sauhlasí s jeho prítomností a duverúje jí.
Ale svet, který je v revoluci a po revoluci, snadno ta
kové s,ituace tvorí, a tu nezbývá tem, jejichž positivní
politika sice nepredstavuje valicskou vetšinu, ale za
to shodné úsilícelý,ch generací, které odešily, a zájem
celých generací, které prijdou, než' udržovat vatru,
aby nevyhasla: vládnout a administrovat. Otázka
vládní soustavy je tu podružná. JakO' ml'tže vetširta
vládnaut kabinetem parlamentním nebo úrednickým,
tak muže i menšina vládnout systémem tím i oním.
Úrednický se jí zpravidla, jak bylo také u nás, objeví
vhodnejším, protože prípadné projevy neduvery,
k nimž by se snemovní oposice sjednoti:la, nevynutí si
v nem než osobní zmenu, úrednická vláda jest,
abych tak rekl, zastupitelnejší než vláda parlamentní.
Oposice snemovní vetšiny ml'tže menšinovou vládu
také vehnati v exlegální stav, sjednocena v odporu
prQti státním nezbytnostem, na pr. proti parlamen
nímu prO'jednání a schválení rO'zpoctu. Aile menšinová
vláda se ho nemusí bát, nebot oposice je z neha sama
odpovedna, dokud nedovede utvorit vládu: Nemohouc
nabídnaut, že vystrídá minoritní vládu svou vládou
vetšinovou, nemohouc se tedy sama podle vetšinQvé
zás'ady vlády domáhat, nemuž,e vytýkat ani, že vetši
novoU' zásadu porušuje vláda menšinová, pratože ta
aspon se O'pírá O' svuj kladný vztah k státu a ústave,
jest ochotna kdykoliv vetšine k vláde se hláskí po
staupit místo, není však ochotna dopustit likvidaci
státu bezvládím.

A tu je jádrO'. V krisích nezáleží tolik na forme,

jako na obsahu. V nem musí hledat menšinová vláda
vyšší O'spravedlnení než je legitimace poctu. M~zi ne
kolika menšinami muže se ta, která se uchopila vlády,
oS'Pravedlni~ jen bližším a nejbližším vztahem k ideám,
na kterých je stát zbudován. Dokud jest ceskoslovenský
stát odkázán na vládu menšinQvou, nemuže to býti
ani menšina nemeckého nacionailismu ani menšina mo
skevské príslušnosti, ale menšina ceskos~ovenská,
ideove blízká té, která vedla a pravedla národní re
voluci. Menšina, která vedome jedná jako t r u s t e e
príští vetšiny. Naše zahranicní revO'luce - a jiné ne
bylo - byla národní, demokratická, socialistická, sve
tová. To už jest v Masarykove memoárovém díle vy
,Iaženo a doloženo definitivne. Naše prítO'mnO"t potre
buje velké práce politické a administrativní, potrebuje
porádku a zase porádku, a toho není, kde není plánu,
kde se vládne ze dne a pro den a kde se uklízí v ja
kousi imaginární sobotu, která není v žádném kalen
dári zapsána. Naše prítomnost potrebuje nacionalismu
nitrného a nehlucného, demokracie trpelivé a dusledné,
socialismu rozumnéhO' a praktického. Že nynejší koa
,lice propustila úrednickou vládu, by nebylo neštestí,
chyba je, že její energii a rozhodcí objektivnost na
hradila krátkazrakým, vzájemne se pojištujícím egoi
smem politických stran prerozmanitéhQ ladení, ale
svornéhO' vladarského apetitu. Koalicní strany se pred
stihovaly v demagogii a ve stranické težbe a potácely
se v krajnostech, místo potrebné sauteže, jíž by se
byly snažily každá a všechny vyrust v QnO'státní, k ná
rodní revoluci. se primykující centrum, kterého náš
par'lamentní život tolik potrebuje, a které se v nem
neprojevilo ani myšlenkO'vým zárodkem; vyrust v Ma
sarykovu stranu, Masarykovu ne podle jména ani
podle O'sobního vedení, ale podle ústrední myšlenkové
autority a revolucní tradice. Žádný ruch a pohyb, žád
né jiskrení a cištení hvezd, žádná krystalisace a žádná
nová skupenství, žádné experimenty s novými metho
dami! Vzájemné pojištení starých stran ve starém
svazu, - to je všechen smysl volební reformy. OkoQo
mísy je nás dost a v práci bychom si, kdyby nás bylo
víc, jen prekáželi.

Masarykova strana. .. Co si, za tím jménem pred
stavuji, není veru úkol, který by jediná politická stra
na zmohla; není ta úkol jedné strany ani jedné gene
race. Masarykova strana bude tábor obecné soustre
divé tendence, aby se množil a chránil odkaz našeho
osvobození. Je na indexu dnes jako pred sedmi léty:
»Avšak ty zprávy mne pripomneily mé postavení v na
šem politickém svete pred válkou, a že musím pocítat
s tím, že se lidé gruntovne menívají zrídka: »p r e
s i den tem - t re b a, ale bez str a n y«, »idea
lista«, »filosof více než politik«, atd.: zapomenou
všichni a ve všech stranách na ty rozmanité spory a
boje?« - Není náhoda, že Masaryk se smel státi pre
sidentem v dusledku svého revolucníhO' díla, aile jen
z odv,ozené, ne z puvodní politické moci, ne jako vudce
vlastní politické strany, která v pouhé predstave hro
zila, že by byla velká a že by vedle ní zle pochod~ly ty
druhé. A není náhoda, že presidentovi prátelé - rekl
kdysi podle pravdy, že je ve všech stranách má 
jsou ve všech stranách pul outsidery, pul obtížnými
dzinci. Kdyby se jednou sešli na besedu, povídaJ1i by
si ,o stejných zkušenostech. A ježto se lidé gruntovne
menívají opravdu zrídka, lze se jen tešit, že generace
se menívají gruntovne a lze tedy jen pomalu o té zme-
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kowskiho v »Prítomnosti« monu jen nenávidet, nebudu také
volit »etapove«, jako p. A-ško. To proto, jelikož za nej
vctší ner~st, 'ba zlocin považuji to, jak práve socialistické strany'
a jich ministri rešili bytovou otázku. Clovek žasne, že ve
státe, kde vládnou socialisté, kterí kázali po desítiletí rovnost,
volnost, bratrství, tedy demokracii, mohli si »silní jedinci«
postaviti za státní príspevek u jednotlivce do set tisícu jdoucí,

vily a rodinné domy, v nichž namnoze prepychove bydlí, za
tím co jiní príslušníci techže stran »bydlí« v onech príšer
n);ch boudách, železnicních vagonech, derách a skalách, ne
zdravých suterenních a sklepních bytech, kde casto velcí malí
obývají i v poctu desíti jednu »místnost«. Ano, tak rešila a
reší se v pokrokové republice nejen bytová, ale i zdravotní a
mravnostní otázka a zatím, co :vYdávají se sta milionu za
luxusní hotely a lázne a nemocenské pokladny a ministe~ 3tva
staví si paláce a máme více vyslanectev než nekterá první
velmoc, hyne nám mladá generace fysicky i dušeyne. Vyhodily
se miliardy, témer nic se neporídilo na prospech celku a treba
jen žasnouti, že ten celek tak dlouho k tomu všemu nehospo

dárství mlcí. Na míste, co meli ihned staveti domy s malými
byty, v prvé rade myslili na sebe. Nejhorší pri tom je, že

roztahují se dnes vetšinou v prepychoyých vilách lidé, kterí
by dle I i, kterí mel i svoje casto velké byty, využitkovali

v::5,,1<'»konjunkturu«, nedavše zhusta ani hal ére, nebof príspevek
1S-zo%ní »vykalkuloval« se tak, že proste zmizel, nebyv ani
splacen. Tito taky-republikáni nesvolili ani, aby prízemní a
suterenní byty v jich vilách byly pronajaty nebydlícím, cehož
dokladem boj vinohradského starosty prof. Mareše o volné byty
ve vílách na Šafránce a Flore. Tito »vilari« náležejí všem poli
tickým odstínum a ký div, že zejména socialistické listy svorne
mlcí, když i jednotliví redaktori náležejí k »horejším deseti
tisÍCum«. Ano, máme dnes už zas pravé, nefalšované buržousty
,l »novodobou šlechtu«, z níž vetšine právem by pri'11áležel
pHdomek »z Nemanic«, protože do prevratu nic ne mel i,
dnes pak jsou m i I i o n á r i se všemi velkopanskými chout·
kami: krome vil a aut mají i vlastní honitby a rybolov (cle
nové rybárských spolku nesmejí chytati ryby na nekterých
ti'1l1ích u Celakovic, Toušeni a Brandýse, jež jsou vyhraženy

-- jak demokratické a socialistické! - p. exministru Stríbr
nýmu), svoje jezdecké i závodní kone a jachty. Was
willst du, mein Herz, noch mehr? Nebojí se všici ti lidé,
jež poprevratová vlna vynesla na povrch a již jsou tak za
slepeni, že nevidí a neslyší výcitek svedomí a zodpovednosti?

Nebojí se, že budou voláni j,e?nou k zodpovednosti a tázáni,

kde vz:lli casto milionový majetej<:? Stejne jako vláda, j~~
dovolí si v demokratickém státe predložiti a usurpátorsky prg
vésti násilnickou volební reformu? Uvidíme, najdou-Ii se kandi

dáti poslanectví, kterí budou míti už predem pO'y'ešený náhubek
a dají-li si líbiti, aby jich mandát byl odvislý z milosti a vule
jednotlivce, kdy mohou býti kdykoliv propušteni jako devecka,
nebudou-li hodni a poslušni. Precházeje pres všecky ruzné ko
rupcní i jiné aféry, za než vskutku nelze vládu ciniti zodpo
vednou, nebot jsou poválecným príznakem úpadku morálky, pri
pomínám jen dojista klasický výrok Švehluv, že jinde je ješte
hi'Jre. Je treba jen vítati, že zapadli nadobro z ruzných prícin
takoví Voj nové, Exnerové, Sajdlové, Laubeové, Svozilové et
tutti quanti. Tázal jsem se své doby národne-demokratického
poslance, proc že mlcí tato strana k rtlzným kriklavostem, jež
dovolují si strany socialistické, at beží už o milionové pod
pory ruzným tem zkrachovaným konsumum a ústrednám ci
o jiné veci (pripomínám jen namátkou, jak povýšen byl za
éry ministra Klofáce socialistický predák Br. z rotmistra na
majora, stav se predstaveným majora B., který ho
právem volal k zodpovednosti, porádku a discipline), jež zate
žují státní pokladnu a poplatnictvo, a tu prohlásil týž: My
všichni jsme ve yzájemném vleku, nebot musíme-li my mlcet

hlasováním se ne
Hledme si svých
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ne pracovat, jak dá Buh, volební reforma a štestí ju
nácké.

Všechny pak výtky, jež jsem v techto listech ucinil
argumentaci Bechynove, chtel bych' záverem shrnout
v jednu: že precenuje nebezpecí oposice i' nebezpecí
pouhé ochrany posicní. Výjimecnými zákony omezo
váním tiskové svobody, represáliemi. proti úr~dníkum,
volebními reformami, které rozpaky demokracie nad
tím, že není vetšiny, rozpi!aší tím, že vetšine prirknou
hlasy, které pro ni nebyly odevzdány, aby se zdálo
vetšinou, co vetšinou není, tím vším lze s bídou a
nouzí neceho docílit, ale mnoho ne. To vše tu již bylo
aniž se osvedcilo. Mechanické a technické prostredky
organického rllstu nezastaví, aspon ne na dlouho.
Vzrostlá pravda však mívá zuby a nebojí se ani
tvrdších oríšku než jsou majoritní nesnáze mladých
demokracií. Príroda je krásná, protože je v ní tolik
oposice. Buh, který stvoril cistý vzduch a lidské oko,
v nemž se trpytí jiskra ducha, jiste nechtel 'Otravné
plyny a ohavné gasmasky. Ale trpí je, - nebot on,
který stvoril tento svet, nebojí se ani certa, vždyt
stvoril i toho. A Boží bojovníci v našich krajinách
v té své písnicce zpívali: neprátel se nelekejte, na
m no ž s tví ne h I e d t e.

Náš stát hllasováním nevznikl a
rozhodne ani o jeho budoucnosti.
vecí, o h I a s y nouze nebude.

Proc nejsem v nekteré strane?
(A n k e ta.)

Vážený pane redaktore!

Dovolím.si také odLlvodn~ti, proc nejsem v žádné strane a

'ak zachovám se ve volbách. Od r. 1897 do r. 19II byl jsem
národním socialistou, vystoupil jsem však v r. 19II z této
strany, když nemohl jsem se smírit s nemravným politickým
/ruplírstvím, jež tehdy provedlo se aliancí s mladocechy, kterí
dali pozdeji národním sociálum rádný kopanec, když jich ne
potrebovali. Od té doby až do prevratu nenáležel jsem žádné
politické strane. Pamatuj i se velmi dobre, jak vojáci ve válce
zaríkali se, že po návratu nesmí jim nikdo s politikou prijíti.
4ejména žehralo se na sociální demokracii a »Právo Lidu«, jež

docházelo na frontu i V; dobe, kdy doprava jiných listu byla
zastavena. Samostatnost vlila mi do žil nadeji a víru a stal
jsem se opetne, jsa k tomu též vybídnut, clenem str;!ny cs!.
socialistu. Lec jak záhy odešel jsem zas tiše z této strany,
a lituji dnes co nejvíce, že jsem do ní opetne vstoupil, nebot
stotož.nuji se s temi, kterí tvrdí, že je to »nejpodarenejší«
D~;e strana. Ti se vybarvili! Kam vítr, tam plášt, a ci rku
sácké skoky k legionárum, do luna ceskoslovenské církve,
stoupající bezradnost, bezzásadovost, za to však »praktické«
provádcní politiky silných loktu, o ubohosti a orthodoxnosti
ti,ku, zejména »Ceského slova« ani ne mluve, musejí primeti

'dého jen trochu seriosního cloveka, že y; této strane se
ati nemuže. Vzpomínám nadšených boju a recí Klofácu

a Stríbrných, kdy bili se za samostaJtnost, svobodu slova i tisku,
za volnost a cistotu voleb i demokracii - a pohledme dnes!
Titiž lidé konají dnes namnoze neco jiného, než oc dríve usilovali.
Z duvodu, že považoval jsem národní demokracii ze jedinou J

stranu, kde je 'llejvíce cistoty a poctivé vule, kde se aspon
formálne boj~je proti základu všeho zla, vázaným kandidátním
listinám, ve volbách odevzdal jsem hlas této strane, neuciním

tak však více, protože jsem proti všem stranám koalovaným,
jež delají si co chtejí, dohodly se a beží jim jen o stranický

a osobní zájem. Nenalétnu ovšem, jako pan továrník K. T. ze
Svijan-Podolí, protože komunisty po prectení clánku p. Bocz-
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k tomu, co dovolí si socialisti, oni mlcí zas, když sanujeme
my zkrachované banky. Cili »dohodli jsme se, že se dohod
neme«. Nesmírím se však nikdy s tím, že všici ti demokracií
a socialismem ohánející se lidé mohli opovážiti se, majíce pri
tom na mysli svoje vzácné osobicky a prospech svých stran,
s tak nedemokratickou a nesociální volební reformou. Jaká
lethargie a apaticnost ovládla již všechen náš verejný život,
'když - až na malé výj imky - nepohnula se proti tomu ani
ruka. Na to vše nezbývá po mém soude nic jiného všem tem,
kterí nemaj í více vllle a chuti prihlížeti ke vší té oligarchii
a anarchii, než aby se t a k é do hod I i .Jsem proti tomu,
aby odevzdán byl prázdný lístek na dukaz protestu proti ne
mravným vázaným listinám, volebnímu rádu, korupci, zlo
rádum a koalici, protože sdílím názor p. M. G. v 28. císle
»Prítomnosti«, že koalice je schopna tohO', tyto prázdné lístky
si o s voj i t jakO' hlasy pro sebe.

N a v l' 11 u j i, aby muž o v é c i stý c h I' U k o u, j a k o
dr. Str á n s k Ý jun., pro f. E n g 1 i Š, dl'. B o u c e k,
redaktor Peroutka a druzi založili novou
p o I i t i c k o u str a n u. A to hne d, aby mohli všichni ne
spokojení odevzdati hlasy své mužum, kterí byli by na stráži
a dbali toho, žen e vše m o h o u s i d o s a vad n í s a m o
z van c i d o vol i t i. Bude nás více než 120.000 a páni Svehla
et cons, presvedcí se, že nebude sladko 1 i b o vol n e
vládnouti.

N e p ráz d n Ý hla s o v a cíl í s t e k, ale n o v á
str a n a, s k u t k y a p o s i t i v n í p r á cep oh n o u s v e
do m í m k o a 1 i c e1 a d o s a vad, n í c h '51tr a n, j~e n t a k
1z e d o s í c i n á p r a v y, j i n a k z u s t a n e 'I š e pri
s t a r é m.

Na adresu koalice a »petky« pak toto:

Skutky yaše, pocínání
pozoruje mnoho lidí,
toho pravého však ,svedka
nikdo nikdy neuvidí.

Mnohý vás snad posuzuje,
mnohý soud svuj vám i zjeví,
však co skrytý soudce praví,
nikdo z lidí prece neví.

Vy však dbejte jeho hlasu,
lidský soud, ten casto šálí,
s ved o m í však vždy dí pravdu,
at již haní nebo chválí.

Poroucím se Vám, vážený pane redaktore, s projevem der
kúnalé úcty

Jindrich Roitl!,

koncesovaný realitní sensal v Praze I.,
Perlová 9.

..

Pane redaktore I

Mírne pocítáno, máme v Ceskoslovensku lS politických stran,
jichž program a cíl jest »p r a v d a s a m a«. Máme »p r a v
d u« národne demokratickou, národne sociální, soc. demokra
tickou, »pravdu« komunistickou, agrární, stredostavovskou,
}>pravdu«(lidové strany a jak se všechny ty »pravdy« jmenují.
A tak ocitám se na rozcestí - do které strany mám vstoupit?
Který že program mám podporit svým hlasovacím lístkem?

Uvažuj i-Ii správne, nemohu vstoupit do žádné politické strany
aniž volit program té které politické strany a nezbývá tudíž
jiného než odevzdat lístek hlasovací - prázdný. Podobných
>'myslících,( volicu bude pri príštích volbách více, což vyvolává
myšlenku, zda by nebylo možno z techto >me s p o k o jen c u«
utvorit novou neodvislou stranu »neutrálu intelektuálu« a sice
jen docasnou.

3. zárí 1925.

Program této docasné nové strany by musel mít na prvním
bodu úplnou náboženskou a národnostní snášenlivost. Druhý
bod programu této nové strany by musel mít ten smysl a po
žadavek, aby z patnácti politických stran dosud existujících
utvoreny 11 rý nejvýše J -4 strany, mající charakter ciste sta
vovský. Tak bychom mohli mít: 1. Stranu velkého kapitálu,
2. strední stranu, ve které by byly zahrnuty stav remeslný.
maloobchodní, 3. stranu gážistu úredníku atd., 4. stranu ciste
delnickou. Samozrejme, že náboženské, národnostní i jakékoli
jiné rozdíly by musely odpadnout v techto nových stranách.

Tak, milý a vážený pane redaktore, ~ chutí do práce a práce
se vám jiste podarí. Utvorme stranu, jak již receno v duchu
národnostní, náboženské a stavovské snášenlivost. a dejme na
program této nové strany jen tyto dva body: 1. Úplná nábo
ženská, politická a stavovská snášenlivost. 2. Snaha o zjed
nodušení politického i náboženského života v republice. Jsem
jist, milý pane redaktore, ujme-li se nekolik správných inte
lektuáh"t této myšlenky a rozprostrou-li rádne síte v celé obla
sti ceskoslovenské republiky, že uloví hojne tech, již jsou již
úplne syti toho hospodárského politikarení a náboženského roz
vratu v naší milé vlasti. Takové záslužné cinnosti meli by se
uchopiti v prvé rade takoví páni Capkové, Peroutkové a
všichni ti, již milují »Prítomnost« našeho ceskoslovenského
svobodného státu. Patnáct politických a náboženských stran!
K cemu to? Kdo se v tom chaosu! vyzná?

A kdyby tato nová strana, když se utvorí, zdecimovala svým
mocným vlivem, jež by vepsala ve svuj program, dosavadní
politid~é strany na polovinu, uciní svému poslání a v zájmu
národa neocenitelné služby, jež by mely odezvu v dobe nej
blim.

J. M., obchodník obuví.
..

Milý' pane redaktore!

Sleduji Vaši anketu »Proc nejsem v nejaké politické strane«.
Mám dojem, že by bylo plodným politickým cinem, kdyby se
skutecne založila nejaká partaj, která by mela cisté r,uce, inte
ligentní vedení a schopnost kritiky. Zdá se mi, že by se sku
tecne našlo clenstva dost a že by se tak daleko lépe demon
strovalo v príštích volbách proti oligarchii, jež vládne, než
odevzdáváním bílých lístku nebo volením komunistu. Mám do
jem, že príští parlament bude daleko horší než tento sbor
kývalu. To ale neznamená, že by se nemelo volit, nebo že by
se melo volit komunisticky. Když není možno dostat obcanstvo
k tomu, aby setrvalo ve stranách, které jsou, a tam pracovalo,
alby se pomery zlepšily, nebo je-li snad tento n<;Ízorpríliš uto
pický, potom, když už je nezbytne potreba vytvorit novou
politickou frakci, která by byla sympatická už proto, že by
mela jako nová cistý štít, potom necht se skutecne radeji
utvorí strana taková vcas. Vždyt nemusí mít hned mandáty.
Stacilo by snad, kdyby se demonstrovalo. A nemohu si po
moci, myslím, že by to byla lepší a dustojnejší demonstrace
nežli jsou bílé nebo rudé lístky. Vtip je v tom, že jest zde
stádo bez vudce, cili hledá se nekdo, kdo by ucinil politický
cin. Což abyste dal dOl »Prítomnosti« výzvu ke schuzce? Snad
by bylo možno se sejít nekde pocátkem zárí? Myslím, že by to
nebylo predcasné.

Poroucím se Vám a jsem ;Váš
Jaroslav Sychra.

..

Vážený pane, redaktore I

Doufám, že mi pan Dr. J. P. dovolí, abych bez lícení svých
dtll, pro.c nekde jsem ci nejsem, pripojil se k jeho prohlášení
z 32. císla Prítomnosti: »Založte stranu realistickou, stranu
práce a poctivosti nekompromisní« -

J. A. Ma.dmovic.

Rogožno vVielkopolska 22. VIII. 25.
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ke konci roku 16. bude stav jmení 13II 3-48 milionu Kc
»

» »17·»»»I38IO·53 »
»

»
» »18.»
»»14498.63»»

»

Hl» ,J»19·»»)'» I5I78.II»»

»

»j,»20. » if»»15847,51»
»

»
» »21. »»»I65II·45 »»

»
» »22. »»»17172.76»

»
»

» »23· »» »17831.51»»
»

» »24· »»»18490-40»
»

»

» »25· »»»19146.19»»

»

» »26. »
» »19799,13»»

»

» »27· »»»20451.25»»
»

» »28. »
»»21 r05.07»»

»

» »29· »» »21756·53 »
»

» »30. »» »22402.24»»

Podle techto odhadú dúvodových zpráv bude kon
centrováno z celého národního jmení po 30 letech
22 a ptl1 miliardy K,c. To však není konecná císlice.
Jmení poroste, podle hruhého odhadu, k hodnote pres
35 miliard Kc, ke kterého císlici se priblížíme po
sedmdesáti létech úcinnosti zák{)na. Teprve tato císltce
35 miiliard již poroste velmi zvolna.

Druhou radu získáme, když odecítáme první rádek
v horejší tabulce od druhéh{), druhý od tretího atd.
Tím dostaneme cistý obnos, který má býti rocne vzat
z národního jmení a thesaurován nejakým zpusobem
v sociálním pojištení, pridán k majetku již nashromáž
elenému. Tato rada jeví prvých pet let prudký vzestup,
šestým rok,em pocne kles,ati. až se po rade let ustálí
na císle 600 miliontl rocne. Rada císel, jež znací, kolik
majetku bude který rok uloženo do sociá!lního pojištení
v milionech Kc, jest tat{):

Behem roku mil. Kc Behem roku mil. Kc

1. 749-45 16. 705·86
2. 794.59 17· 697.05
3. 846,70 18. 688.10

4· 888.49 19· 679·48
S. 920.34 20. 669-40
6. 911.49 21. 663·94
7· 907-48 :a2. 661.31
8. 887.34 23· 658.75

,9· 867·66 24· 658.89
10. 847.93 25· 655·79
11. 792.76 26. 652.94
12, 774.13 27. 652.12
13· 755·98 28. 653.82
14, 741.85 29· 651.46
15· í2I.43 30. 645.71

N a prvém míste mne zajímá, v jakém pomeru jsou
tato hypotetická císla k císlltm, v nichž se pohybuje
:1áš skutecný hospodárský a financní život. To jest,
myslím, první a nejdtlležitejší merltko. Proto jsem si
ze Statistické prírucky RCs. II. 1925 vybral nekterá
charakteristická data. Vezmeme na pr. výnosy daní
a poplatku. V r. 1923 vynesla dan spotrební 1497.21
mil. Kc, dane prímé 1773.59 milionu Kc, dIa 784.87
mil. Kc, kolky, taxy, poplatky 1207.77 mil. Kc, mono
poly II36.64 mil. Kc, l{)terie 11.48 mil. Kc, taxy vojenské
2.56 mil. Kc, celkem všeho všudy 6414.12 mii1ionu Kc.
To j'est asi polovina rozpoctu. Pro prvých deset let
soc. pojištení zvýší se rocne platy obyvatelstva asi
o stejnou hodnotu jako je hodnota výnosu cel. Dvoj
násobné zvýšení cel by ovšem nemelo ten úcinek jako
investice do soc. pojištení. Z cel se platí gáže, mzely,
zkrátka prichází zpet do obehu, zde uvedená rocní cís[a

P'ltomnost

»

»

»

»

»

»

»

»

aroslav Sychra:
r "'0" \. ,

Záhadná stránka sociálního pOJišteni. '

Mel bych úvodem požádati redak'Ci o odpuštení, že
se snažím k jejím polemikám pridat novou. Beží o so
ciální pojištení. Bylo již prijato Národním shromáž
dením a zdá se tedy, že je pozde bycha honiti. Má být
novelisováno po peti, létech úcinnosti, t. j. r. 1931.
Možná tedy, že se prece jenom neverí v stoprocentní
dokonalost toho výtvoru. Pri procítání duvodových
zpráv k návrhum zákonu o sociáilním pojištení zamest
naneLla 'osob samostatne hospodarících mám skutecne
pochybnosti, že je to v detailech a metode vec nejen
zralá, ale i dokonalá. Mám dojem, že nekdo zapálil
lunt u granátu, domnívaje se, že je to prskavka.

Ocekával bych, že vec takového dosahu, tak nevy
zkoušená,jako je navržená metoda kapitálové úhrady,
yvolá ohromnou diskusi v odborn)'ch casopisech, že

dávno. než prijde do zákonodárného sboru. bude jas
lIÝ každý detail navrhované metody. Je to záiležitost
ci te národoh{)spodárská, ale zdá se mi, že se nehnula
ani myš a že národoh{)spodári spolkli beze všeho tuto
pilulku. Nemohl jsem nalézt v ()dborný'ch casopisech
ani s1lJvkaúvahy. SlyšelI jsem pouze, že prof. Gruber
na jakési predn~šce diskutoval o dusledcích kapitálové
hrady. Bohužel nemohl jsem býti prítomen této di
kusi, jsa v cizine. Mám príliš vyvinutý cit pro tento
át, než abych nevyslovil svých pochybností O vhod
sti kapitálové úhrady v sociáJlním pojištení v našem
alémstáte.

a prvém míste musím zdllrazniti, že naprosto se
stavím proti . .soci-álnímu pojištení j'ako takovému.

Duzemetoda provádení a hrDmadení kapitálu, tak jak
u navrženy v naší zákonné osnove, se mi zdají uto

. kými a kdyby skutecne mely být provádeny, kata~
rofálními pro náš hospodárský život. Neprál bych Sl
ic jiného, než abych se mýJi.l.
Východiskem mých obav jsou dve rady císel, jež
užeme sestaviti z tisku poslanecké snemovny o so

'áilnímpojištení. Tabulka c. 3 udává stav jmení
tr trední sociální pojišfovny ke konci roku po dobu
Yicetilet pusobení a tabulka c. 4 stav jmení Pojištov
y osob samostatne hospodarících za tutéž dobu.
Tyto dve rubriky mužeme scítati a dostaneme stav

jmení jímž bude zajišteno celé sociální pojištení. Ne
záleží'vubec na tom, že tyto dve pojišfovny budou od
eleny. Hlavní vecí jest, že budou nashromáždeny ur-

Y'tékapitály a tu, udáno v milionech Kc,
ke konci roku I. bude stav jmení 749-45 milionu Kc

» » 2. » » » 1544·04 » »

» 3· }) » » 2390·74 » »

» 4· )} » » 3279.23 » »

» 5· » » » 4199.57 » »

» 6. » » » 5Il 1.06 » »

» 7. » » » 6018·54 » »

» 8. » » » 6905.88 » »

» 9· » » )} 7773·54 » »
» 10. » » » 8621.47 » »

» II. » » » 9414.23 » »

» 12. » » » IOI88·36 » »
» 13·» » » 10944·34 » »

» 14. » » » II686.I9 » »

» 15. » » » 12407·62 » »
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jsou již cisté obnosy, jež zustanou investovány v soc.
pojištení, tedy již po odectení všech platu, jež bude
soc. pojištení míti.

Celá hodnota vývozu v fr. 1922 cinila 18,<:>86.'35 mil.
Kc, pri cemž vývoz byl vetš1'1nežlí dovoz o 5390.83
mil. Kc. Celý obr a t všech úverních ústavll v repu~
blice v r. 1921 byl 49950.58 mil. Kc. Zdanený dúchod
všech, obcanu v r. 1918 predstavovalI cástku 4893.61
mil. Kc. PovolenÝ obeh bankovek jest neco pres I I
miliard, skutecný neco kolem 8 miliard. Z techto ku
sých údajú plyne, že náš hospodárský život se pohy
buje v hierarchii císel nekde kolem desíti miliard. Ne
zdá se, že nám kapitál 22.5 miliardy, shromáždený
v jednech rukou, s!luší jako tríletému klucíkovi cy
lindr jeho dedecka?

Náš obchod a prumysl již dnes si stežuje, že jest
v kalkulaci príliš zatížen sociálními bremeny. Tak na
pr. vyvážíme celulosu do Nemecka, pri tom papír
z této celulosy vyrobený v Nemecku a k nám dová
žený jest lacinejší než papír náš. Odborníci tvrdí, že
rozdíll v kalkulaci jest podmínen pouze vyššími so
ciálními bremeny u nás. Byla by to jiste velmi zají
mavá studie, jež by se snažila osvetlit, jak sociální po
jištení zatíží režii v obchode a prumyslu.

Soustredení kapitálu, jak jest odhadnuto pro dobu
po triceti letech úcinnosti pojištení, znamená, že
v jednech rukou bude kapitál jeden a púlkráte vetší
než jest ce1ý rozpocet, dvakráte vyšší než povolený
obeh bankovek, trikráte vyšší než celorocní výnos da
ní, ctyrikráte vyšší než výnos zahranicního obchodu.
To se mi zdá absurdní. Nebude takový kapitál aspoií.
jeviti, snahu vládnouti? Ci je to snad intence navrho
vatelu?

Tento kapitál má z jedné tretiny býti uložen na hy
potéku, z jedné tretiny do obchodu s pupilární jistotou
a z jedné tretiny do bankovnÍ'ch obchodú. Co potom
budou delat hypotecní ústavy? Jakou roli bude mít
potom cedulová banka vedle tohotO' kapitáilu? Bude
tento kapitál sprav'Úván byrokraticky? Jaká bude režie
správy?

Zákon má býti nO'velis-ován po peti letech úcinnosti.
Pet let jest dlouhá doba. Za tu dobu bude již investo
váno a v moci vládcu sociálního pojištení pres 4 mi
liardy Kc. A práve pátý rok bude znamenati nejvetší
zatížení poplatnictva. Slyšel jsem, že v r. 1876 zavedli
starobní pojištení v Australii. Behem dvou mesícu
byly prý prázdné -celé ulice v mestech. Lid se stehoval
ven, prumyslové závody a živnosti propouštely del
nictvo a zamestnanectvo. To byla Australie, skvele
isolovaná.

Po peti letech ovšem ti, kdož budou vládnouti, so
ciálním pojištením, budou míti k disposici takový
fond, že konecne budou moci vynutit novelisaci jakou
budou chtít. Kdo bude postižen? Kapitál jest celkem
velmi hybný. Múže zakládati v cas závody za hrani
cemi a tam postupne, nezadržitelne a témer nepozo
rovatelne prenésti težište výroby. Co bude pak u nás?
Ne výluky. Proste podniky, jež se nebudou vyplácet,
se zavrou a delnictvo se propustí. To budeme zase
platit podpory v nezamestnanosti? Asi ano. A co bude
cinit delnictvo? Argentina, Brazilie, Chile, Jižní
Afrika, Kanada jsou otevreny imigraci.

Zdá se mi, že je to jakO' v té pohádce 'O králi, který
mel šaty takové, že je videli jenom ti moudrí. Proto
je videli každý. Až Honza vykrikl, že pan král chodí
nahý po promenáde.

Jsem Honza, nevidím onech šatu. Prosím pány ná
rodohospodáre a ty, kdož jsou moudrí, aby mi je uká
zali. Ukáží-li, budu štasten. Nemohu však srovnat se
svým svedomím, abych neprozradil, že se bojím du
sledku kapi1;álové úhrady v sociálním pojištení.

Doba a lidé

Cursor:
Zpoved troiživelní~a.

III.

V predešlých cláncích vylícil js~m vztah našeho ná
rodne nezaradeného cloveka k ceskému národu v mi
nul'Ústi a prítomnosti. V t'Omto bych chtel, opíraje se
O vlastní zkušenost, naznacit, jak tento vztah se
pravdepodobne vyvine v budoucnosti. Je samozrejmo,
že i zde budu mluvit stejne 'Otevrene jako v predchá
zejícím, i kdybych mel tu a tam vzbudit nelibost, po
nevadž nepokládám za svoji úlohu, opakovat po tisí
cáté otrepané prupovídky politických kolísavcu, jež
cteme a slyšíme vždy, prihlásí-Ji se jeden z nich ke
slovu, aby ujištením své loyalnosti podeprel svuj po
litický kredit. Je s podivem, že urcité druhy politi
ckých projevu, jichž prúzracná tendence nese zrejmé
stopy násilnéh'O vzniku, jichž malátný spád a umelko
vaný sty:l sám o sobe již utvrzuje mluvcíhO' z neuprím
nosti a vnitrních nepr'Újevených výhrad, že je spíše
ovládán r'Ozumovými dúvody než citovou prícinou, je
s podivem, že tyto projevy, jak se alespon zdá, i u nás,
kde prece jsme vzdálenejší politické rafinovanosti,
mají jakousi pusobivost a že tím zpusobem se uplat
nují v našem verejném živote síly, v jichž. vnitrní
pravdivost a oprávnenost soukrome nikdo neverí. Ale
to je práve záhada k'Olektivního myšlení: zatím co je
dinec si vyhražuje právo kritiky vuci každé myšlence
a každému názoru, stává se každé presvedcení eo ipso
soucástí verejnéh'Ú myšlení, jakmile pocet jeho prí
vržencU! dosáhne urcité síly, což se deje zpúsobem
dosti záhadným a nekontr'OI'Ovatelným. V tom je dán
také klíc ke všem onem vnitrním rozporum názortt
u nás bežných a všeobecne uznaných. Je t'Ú jakési
zverejnení našeho myšlení, o nemž jsem ostatne· již
mluvil, k nemuž se však stále a stále vracím, pone
vadž jsem proste lidsky znepokojován vedomím, že
je dnes težko nalézt cloveka, jenž by necím chtel být
sám sebou, jenž by nebyl prosáknut a proniknut oním
anonymním verejným myšlením tak dokonaJle, že se
stává pouze jakousi jeho hlásnou tr'Úubou.

Je veliký 'Omyl, myslí-li kdo, že verejné mínení by
mohlo zde pusobit ve prospech TI'ároda. Individua,
která pod jehO' nát!akem mení své politické presved
cení, znamenají pro národ, k nemuž se prihlašují,
kvantitativní zisk a kvalitativní ztrátu. Je vecí sve
domí a morálky, chce-li se provozovat politika, jež se
kvantitativním ziskem uteší nad ztrátou kvalitativnÍ.
Taková politika patrí k politickým nevažitelnostem,
jež je težko konkrétne zjistit, jež však jaksi cítí ve
vzduchu, kdo má vubec talent pro vycitování atmo
stéry. K nim patrí i anonymní a stejne nepostiži
telné verejné míne-ní, jež je všude a nikde, jež se stále
znovu utvárí, aniž by se na nej mohlo bezprostredne
pusobit.

Je pochopiteilno, že každému individuelne založe
nému cloveku se -tato prevaha verejného mínení prící.
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iPrící se mu tím více, pozoruje-li jeho cesty a vidí-li,
ve národní prospech, jejž sleduje, muže býti dosažen
pouze cestou prirozenou všemu lidskému snažení, ce
stou organického individuelního vývoje.

Židovské myšlení a nazírání stalo se poslední do.:'
bou, ne naposled vinou vlastního sebechápání židu
sam)'ch, címsi legendárním, podivným, od základu
rozdílným od arijského. Ujala se heslo o židavském
intelektualismu, o s.ložitosti židovské duše, o speku
lativním skJlonu židú. Pamatuji se sám, že dríve mi
delalo potešení, kanstatoval-li nekdo odchylnast ži
dovského myšlení. V tom byla radost cloveka, jenž
z prílišného individualismu ·se i na ven~k chce odli
šovat necím svérázným 'Od svého okolí. Teprve zne
'IIáhlajsem poznával, že, i když snad je dána jakási
odchylnost založení, prece ve vetšine prípadu jde o da
vovou suggesci, jejímž nejlepším dokladem je vliv,
jaký mela na židovské myšlení kniha Weiningerova
»Geschlecht und Charakter«, v 'níž autor, nesporne
geniální, sám žid, jejž jeho židovství nebo spíše jeho
názor na židovstv'í dohnal k sebevražde, lícil židy
'ako zosobnení principu zla. Myslím, že tato kultivo
vaná odchylnost židú, postupem casu dokonce žárlive
trežená jako jakýsi druh náradního pokladu, je je
om jedním z mnoha dusledku osamocení a isalova
osti, v níž židé po staletí žili nebo spíše, že je židum,
t již okolím nebo jimi samými, vsuggerována jako
plnek jich odchylnosti sociální a politické. Tomu

asvedcuje alespon skutecnost, že Edé ve vetšine prí-'
dli tuto odchylnast pocínají pozorovat vždy teprve
hdy, zvedí-li, že jde o žida a že, jak vím z príkladu
života, nikdy nikdo ji nekonstatuje u pokrtených ci
druhé nebo tretí generaci pokrestanelých židu.
Jen ten, kdo predpokládá, že žid je bytostí svého

ruhu, o níž neplatí obvyklé predpoklady, muže se
omnívat, že národní neurcitost židu je jim címsi priro
ným a milým. (Vzpomínám si v této souvislosti na
akousovy venkovské židy, u nichž se nena:lezne nej
enší stopy jakékoliv odchylnosti, at v politi'Ckém ci
ychologickém smyslu.) Národní neurcitost je pro

etšinu židu utrpením, jež jednoznacne národní clo
vek nemtlže ani v celé jeho hloubce zmerit. I když
akový žid volí jako východisko kosmopolitismus,
tále je ohrožován nebezpecím, že pozdeji jednou se

zná, že tento kosmopolitismus byli mu pouze vvchodi
kem z nouze, že v nem nevznikl organicky. Tento,

abych tak rekl theoretický kosmopolitismus, jemuž
chází všechna bezprostrednost zažitku a citová mo

tivace, prispel snad také k utužení legendy a židov
ském hyperin telektualismu.

V tom spatruji také já provinení nebo alespon
omyl. Kosmopolitismus, jejž pokládám za vrchol všeho
politického úsilí a pod jehož záštitou jedine se muže
zlidštit svet, musí vzniknout organkky. Dnešní ve
Yejnémínení jej zavrhuje, vzdor všemu platonickému
horování pro nej. Cítanková sláva cizích geniu, jimž
e prisuzuje kosmopolitismus stejne pravidelne jaka
oroucí vlastenectví genium vlastního národa, je ble

dou príkrasou velikánu cizí národnosti, jíž se nesmí
chtít ozdobit, kdo chce být uznán ve vlastní zemi. Ale
kosmopolitismus, jejž zde míním, je pouze vyvrcho
lením solidního, takrka poctive jednostranného názoru
politického, jenž prechází v kosmopolitismus teprve
tam, kde by jej vnitrní protismysl jinak ucinil nemo
rálním, to jest tam, kde zájem mezinárodní pristupuje
k zájmu národnímu. Jako svetová politika se dá rešit
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jedine mezinárodne, tak i svet iako predmet našeho
duševního nazírání muže býti pochopen jedine kosmo
politou, ta znamená: jen kosmopolita muže své poli
tické hledisko uplatnit i v metafysice, v níž nikdy se
nemuže uplatnit patriotismus, z toho prostého duvo
du, že je príliš konkretní a determinovaný. Clovek,
nikoliv Cech ci Nemec je subjektem duševního živa'ta.

Nutno zde však rozlišovat dvojí: ideovou nápln
kosmopolitismu, nezávislou a nesouvisící s denním
životem a reální vznik kasmopolitismu jako trvalého
presvedcení, vyrustajícího práve z tohoto denního ži
vota. Jej naznacil Kolár svým znárn:illl výrokem:
Rekneš-Ii Slovan, necht se ti ozve clovek. - Židovský
kosmapo'litismus má svoji slabinu práve v tom, že
vznikl mnohdy abych tak rekl ze vzduchu, odtažive,
ideologicky. Nemel pevné pudy pod nohama, od níž
by se mohl odrazit a vznést. Novou generaci židov
skou, jež vyrustá v této zemi, 'Ocekává, jak myslím,
tento veliký úkol: srust v denním živote s národem,
v jehož stredu vyrustá, primknout se citove k jeho
kulture, zaradit se do nej, a sice ne ve smyslu posi
tivne politickém a vnejškove, nýbrž práve jen a je
dine vnitrne, ve svém nejskrytejším cítení - vše
'Ostatní je prec plané a prázdné -, zároven však tímto
citem národním dorustat ke svetoobcanství, projevu
jícímu se osvíceným vlastenectvím, jež opovrhuje
úzkoprsým šovinismem a jež má odvahu, sledovat
mimo zájem národní i zájem lidského celku.

Nám židum, kterí jsme prošli na dlouhé pouti
všemi díly sveta, jichž predkové sloucili svoji krev
s krví nes cetných národu, je, zdá se mi, svet a poli
tika svetová necím mnohem 'názornejším než nára
dum 'Ostatním. Probírajíce se svými dejinami, prichá
zíme do všech koncin sveta, v každé zemi naJlézáme
stopy svých predku. Popírám však, že ona vrozená
mezinárodnost by byla silnejší než každodenní sku
tecn-ost, v níž žijeme a jež nás upoutává k národu,
s nímž ž:iJeme. To ovšem se nedá dokazovat, na ta
nevystací argumenty, nutno to prožít. Myslím, že se
to také projeví ve vývoji našich židu, tak totiž, že
další generace, jež nebudou již vyrustat v ruznorodém
prastredí ceskonemeckožidovském, se aprostí od
mnohotvárných vztahu politických, že nabudou klidu
a skor'O bych rekl jakési rozšafnosti, která dnešní ge
neraci židovské, vyrostlé ve stálém rozporu ótu
s razumem, urcite schází. Hnutí ceskožidovské, jemuž
se v mnohém ohledu krivdí, je práve výrazem oné
touhy po opr-ostení, po vybavení se ze složitých vzta
hu politických. Jestliže m:ladá generace židovská, ne
zaslepena zmatenou tradicí svých 'Otcu, pochopí své
poslání v tomto státe - jež je mutatis mutandis stej
né i ve všech jiných státech -, jestliže si uvedomí,
že urcitý primitivismus politického cítení je podmín
kou skutecne lidského spolužití s lidmi ji abklapují
cími a jestliže hlavne upustí od smešné hrdasti na
svoji výlucnost, jakoby každá odchylnost a svéráznost
znamenala již hodnotnast, pak nebude musit protrpet
ony problémy, na jichž vyrešení jsme my, príslušníci
starších generací, vyplýtvali tolik energie, abychom
post tot discrimina rerum nedosáhli nic víc než to,
co každému jinému je dáno od narozenÍ.

Pro tuto novou generaci nebude pak již rozhodo
vání mezi nekolika národnostmi. Její svetovost vzdor
tomu ji povede zlatou strední cestou mezi šovinismem
a radikálním kosmopolitismem, cestou, jež vede ke
všem kulturám, tedy i k nemecké, od níž bude prijí-
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mat, co na ní je nejcennejšího, ne však proto, že je
1:0 kultura nemecká, r.ýbrž proste, ž Je , kultura.
Její svetovost umožní jí dále, aby snáze pochopila
problémy politiky svetové a aby rešila pro'1:Mmyna-'
šeho v:lastního verejného života v souladu s politikou
svetovou.

Jedna obtíž ovšem tu zbývá. Nemá-li ono srustání
s ceským národem prinášet jen jednostranný užitek
židum, je treba, aby verejné mínení v nem videlo
uprímné a spontanní úsilí o klid vlastní duše, o spolu
práci na národním živote, o spoluúcast na jeho osu
dech. Tu se opet prihlašuje ve mne skeptik a nutí
mne prohlásit, že pochybuji, že v dohledné dobe
dojde k souladu verejného mínení s tímto židovským
úsilím. Je tolik velikého a vetšího ve svete, co po
telá tisíciletí byl'U verejným mínením opomíjeno 
proc, z jakého dUvodu predpokládat a doufat, že práve
subtilní výv'Uj židovského cloveka, jeho boj '0 politi
ckou príslušn'Ust, '0 zaradení kulturní a politické, na
lezne u neho pochopení? To však je ved1ejší tomu,
kdo nesleduje positivne politické dle, kdo reší svuj'
problém a reši jej tak, jak mu káže jeho presvedcení.
Spolupráce na kultumím živote není vázána s'Uuhla
sem verejného mínení a tak, budou-li príští židovské
generace poctive a uprímne hledat svoj-i cestu, musí
se tato jejich snaha také kulturne projevit a v nem
dosáhnout, ceho nedosáhna v živote politickém. Jak se
veci dnes vyvíjejí, není pravdepodobno, že v poli
tickém dení by se mohly uplatnit složky kulturní.
.v tom necht nikdo se neklame. Židovský problém
ztrácí tím ovšem svoji aktualitu, získává ji však ve
zvýšené míre v okruhu života duševního, v živote,
kde politické fikx:e ustu~jí organické skutecnosti.
Tam také, mimo rámec poEtického dení, musí ~ad
nout rozhodnuti, ponevadž tak jedine je dána záruka,
že je výsledkem vážné a htluboce procítené volby.

Koncím tyto svoje letmé poznámky, jimiž jsem,
vycházeje 'od vlastní zkušenosti, chtel naznacit, co se
odehrává v duši národne mMhoznacného cloveka. Jsem
si vedom, že mnohé poznatky i pr'Ujevyjso'1.llrázu velice
osobního a že proto nebudou :ocelaa hlav1'lene ve své
vnitrní souvislosti, jež je dána jednot0t!t subjektu,
:pochopeny. Rek). jS'em již úvodem, že život jedi11J.ce
muže v podstate jen on sám pochopit, r·ozvinul-li
jsem však prece tento osobni pr:oblém, ucinil jsem
taJ~u ve.90mí, že v netrt jsou .obsaženy složky, typické
pro celou .skupinu, naše ži.dy, jež, jak doufám, se mi
snad podarilo alespon v obrysech nazrnacit.

Gustave Le Bon:

Revólucní duch a jeho mystické prvky.
Od pradávných dob kamenného veku, kdy lidstvo žilo potulne,

až k velkým soudobým kulturám byla nevyhnutelným pod
kladem existence spolecností poslušnost jistých pravidel, cili
disciplinovanost. ~toupá-li úroven kultury, komplikují se tato
pravidla a nutnost rídit se jimi.

Dnešní clovek, príliš chránen zákO'ny, než aby si uvedomil
jejich dobrou stránku, pocituje je casto jen se stránky neprí
jemné. Ve svém krásném spise »Stálé pravdy v právnictví~(,
v nemž dokazuje, že základem, vše'ho spolecenského života je
útlak a omezování, pripomíná velký belgický právník Edmond
Picard toto místo ze Schopenhauera, Ukazující, jak by vypadala
spolecnost lidská. bez povinné úcty k zákonum:

»Stát predal práva jednohokaždého v ruce moci mnohem du
raznejší, než je moc jednotlivcova,' a. která h() nutí respektovati

právo jiných. TaktO' byly zatlaceny dOlstínu nemírný egoismus
témer všech. zlO'ba mnoha, zbesilost nekolika. Nutnost je drŽÍ
f!a uzde. VÝsledkem je klamavé zdání. Ale O'bejdou-li lidé, jak
se stává, nebO'ochromí-li ochrannou moc státu, propukají zjevne
nenasytné chdutkY. faleš, zlO'ba a úkladnost li.dí.«

*
Disciplinovanost vytvárí jakousi rovnováhu mezi instinktiv

ními popudy lidské prirozenosti a sociálními nutnostmi. Z po
cátku jsou nutIlY prísné tresty, aby se prosadila. Ale napsaný
zákon nabÝvá své skutecné síly tepJ;.ve tehdy, když se ujal
v duších. Tak se vnejší útlak mení v ciisclp1inovanost neuvedo
,melou a dedicnost ji promení v návyk. Pak, a pouze pak 'se
tresty stávají zbytecností. Duše se ustálila. To se nestalO' dosud
u všech národu. Sociální disciplina se vytvárí zvolna a casto
jako nerada a nejiste, a stává se snadno hríckou roz;poutaných
velkých katastrof. Národy, které se pak vymkly z pO'ut zákonu,
mají jediným vudcem své osobní popudy a Í'sou jako loG!bez
kormidla, hnaná vlnami.

*
Základní duležitost spolecenské discipliny vyvstane teprve,

zjistíme-li, že národové dospívají kultury teprve jí a vracejí se
do barbarství. nemají~l~ jí už. Ve staroveku to byl nedostatek
discipHny, který zotrocil Athéi1any, a Rímu prišla hodi.nka
úpadku, když po zni.cení vM úcty k spolecenskému rádu zbyla
jen vule efemérních dsaru, v01ených a svrhovaných vojáky.
Pak teprve mohly nájezdy barbaru mít úspech. Ve svém spise
»Jak umíraj í státy« dokazuj e C. J ul1ian, že týmž zpusO'bem
zanikla i Galli.e. NikdO' nedba'l zákonu. Spravedlnost, finance,
vše CI) tvoTÍ rád spolecenský, bylo naporád rozbíjeno.« Proto
mohl Caesar 'tak snadno do1:uTtizeme.

..
Dnešní Evropa prožívá kritickou fázi nedisciplinovanosti,

která by pri delším trvání musela dospet k anarchii a úpadku.
Staré, dríve presne zachovávané principy pozbyly své síly a není
dosud nových, které by je mohly nahradit. Není-li ješte pocet
revoltujících prílišný, roste zato po~et nedi.scipli.novaných do
úžasných T0zmeru. V rodine stejne jako ve škole, v dílne jakO'
v továrne upadá denne více a vÍCe autorita otcovská, ucitelova,
mistrova. Nepoddajnost poste. Všude se konstatuje nemohl!luc
!Iost vedO'ucích zjednat si posll!lšnO's't.

Nedisciplinovanost jeví dnes jisté pTíZll;1ky mravníhO' roz
kladu, z nichž hlavní jsou tyto: neohut k jakémukoliv ome
zování; uS'tavicný úpadek prestyže zákonu a vlád; všeobecná
nenávist ke všem vyšším, at už se vyšší stupen týká bohatství
nebo inteligence; nedostatek solidárnosti mezi rozlicnými spole

censkými vrstvami a trídní boje; hluboké op?vrho;Váp,í.starými
ideály svobody a bratrství; pokrok výstredních nauk, hlásajících
rozrušení stávajícíhO' spolecenského rádu, at Už je tento rád
jakýkoli; nahražení bývalých vládních forem autokratickými
mocemi kollektivními.

Tyto symptomy, a z nich jmenovite odpor k omezování osob
nímu a nedostatek discipliny, plynoucí z neúcty k zákonum,
mají osudným d!"tsledkem,že se vzmáhá revolucní duch se svými
neodlucitelnými druhy: násilností a nenávistí.

*
Z toho, co bylo receno, je patrno, že revolucionárství je

mnohem spíše duševním stavem než naukou. Charakteristickým
rríznakem revoltujícího cloveka je jeho nemohoucnost pTizpu
sobill se bežnému právnímu rádu, Jeho nenávist k ;akémuk01iv
organisování je tak vtll.ká, že se bourí i proti vedoucím clenum
vlastní strany, jakmi~e tato strana vítezi. Za každé z velkýoh
r("volucí se dl!lstavil tentO' zjev. Vždycky v nich Montagnardové
potíraH Girondiny.

Zdá10 by se snad, že Tevolucionárské mentalite vyhovuje velká
neodvislost ducha. Ve skutecnosti je tom1t jinak. Pravá du
ševní samostatnost vyžaduje tozvoje inteligence a úsudku,



Plltomnostzárí 1925.

kterého revolucionári nemaJl. Zdánlive opovrhují vší posluš
ností, ale v pravde cítí tak velikou potrebu být rízeni, že se
dávají velmi snadno premluvit svými vudci. Proto nejkraj
nejší z našich extrémisttt prijímali ..8. tak -uctivou oddanosti
p;!novitérozkazy, vycházející od velkého bolševÍckéh('),-velekneze
v Moskve.Psychologické faktum je totéž, že vetšina lidí touží
mnohemvíce po poslušnosti než po nezávislosti. Revolucní duch
nijak neodstranuje tuto potrebu. Revolucionár je clovek, který
po~lechnesnadno, ale preje si mít stále jiného pána.

Nachází-Ii se ncjaká zeme v období plné rovnováhy, brání
všeobecnádisciplinovanost, aby se revolucní nálada šírila na
zpúsobduševní nákazy. Pouze v pohnutých a rozrušených do
Mch,kdy morálka je oslabena, kO'rtárevolucní mikrob své dílo
spousty.

Všechny úvahy o tom, jsou-Ii t'evoluce nebezpecny a zby
tecny,nemají ostatne smyslu, ponevadž, opakuji, revolucnost je
duševní,tav a ne filosofická nauka. Nauka je pouze záminkou,
abyduševnístav se mel oc oprít. Proto trvá tento stav dusledne
i tehdy, když doktrína treba již zvítezila. Pruvodním zjevem
propagovánírevolucnosti u mnoha národu je úpadek autority.
Vládnoucíkruhy, snažíce se vyhoveti a uspokojiti nejasné pTe
,svedcení,ustupují cím dále tím více, a tím méne se jich dbá.
Predáci revolucních stran, na pr. syndikalisté a sjednocení

ialisté,se neteší vetší míre autority. Videli jsme, jak mnohé
ky byly vyvohiny proti vuli vedoucich, kterí ovšem, ne

tnohou-lipak vésti, jdou aspon vzadu, aby se nezdálo, že byli
. i oveckami opušteni.

*

Získává-Iiv prítomné dobe revolucní pr.opaganda tolik pn
°encu v ruzných zemích, není to zásluhou theorií, které

ládá, nýbrž z duvodu všeobecné nedisciplinovanosti. Bo
ti proti tomu 'lze pouze zvýšením úrovne charakteru na

"i inteligence. Na to zapomínají university na evropské
ine, nikdy však Ba to nezapomínají university ang;losaské.

*

ZkoU!!iáme-liprameny revolucních nauk, ktei-é dnes zmítají
o em. shledáme, že za rozmanitými jejich formami, jako

: komunismus, syndikalismus, diktatura proletariátu atd.
o I obecná mystická víra s city téhož rázu. Mystická iluse,

jejiž vznikzáhy osvetlíme, má dusledkem presvedcení, že delník,
jsa schopnejší než meŠták rídit stát a prumyslové podniky,

jako v Rusku, nastoupit na jeho místo. City, doprovázející
a podepírajícínové theorie, jsou u vudcu dravá touha zmocnit
se vÝnosnémoci, 11prostých verících žárlivá nenávist ke všem

šším.Tato nenávist k vyšším byla typlcká pro Rusko a pro-
. . a se zrejme 'na(poc'á1ku revoluce. Intelektuálové, jichž spo
lecenská duležitost se objevila teprve potom, když zmizeli,

li práve tak pronásledováni a vraždeni, jako kapita1isti. Ne
ICebIá jsou fakta podobná onomu v Baku, kdy bolševici do

'Ii v: celo uni~ersity bývalého portýra s negramotnými po~
°i v sále a: nádeníky jako sb<;}r.

Všeobecnemožno ríci, že všechny snahy širokých vrstev, jak
jeví v Evrope, znamenají predevším boj proti duševním a
jetkovým nerovnostem, které nenapravitelná príroda znovu
znovu vytvárí. Myšlenky, stesnané do fQrmulky: »diktatura
oletariátu«se staly evangeliem delnickýcn mas, jimž nesmírne
to titul lichotí. Moc, jíž dobyli svými syndikáty a stávkami,
pripadá jako svrchovaná, pred níž se má sklonit vše ostatní.

príští spolecnosti jedine nádeník bude králem.
*

N,úspech experimentu s diktaturou proletariátu a jmenovite
Komunismem v rozlicných zemích neobrátil naprosto prí
žence techto nauk. lldiv, -provázejid zpravidla toto konsta-

ní, dokazuje pouze, že se ješte dosti nezná mechanismus
6verivosti lidu. Nebude proto 'Snad na škodu ukázat krátce,

vzniká.
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Na první pohled by se snad mohlo zdát, Ž'e jedinou oporou
nových techto nauk jsou chontky rázu velmi materie1ního, je

likož jde ,{"Aánl~vei jen o to, oloupit jednu trídu ve sprospech
druhé. DogI11lllT,a;(,a komuni~1;ické evangelium, které jim je zá
koníkem, spocívají ovšem na hmotných zretelech, ale svou
hlavní sílu vdecí mystickým prvkum, úplne totožným s temi,
které již od vzniku dejin ovládaly duševní život národu. Pres
všechny pokroky filosofie zustala svoboda myšlení marnou
fikcí. Clovek není veden pouze svými potrebami, city' a vášnemi.
Je mu nutna nejaká, víra, aby mohl dát sl'ler svým nadejím. a
snum. Nikdy se bez ní neobešel. Starodávný mysticismus se
udržel dodnes v 'plné sÍ'1e. jen jeho projevy se zmenily. Dnes
komunistická víra usiluje nahradit iluse náboženské. Vyverajíc
z týchž psychologických zrídel, šírí se týmž zpusobem.

Poukázal jsem ostatne jinde obšírne na to, jak mysticnost,
totiž pripisování nadpriro~né moci vyšším silám: bohum, for
mulím nebo naukám, tvorí jeden z nejvýznacnejších faktoru
dejinných. Pripomenu proto pouze, že jedine 'Prevaha mystic
kých sil nad panstvím ducha muže vysvetlit lehkovernost, s níž
za všech dob byly prijímány ochotne nejpošetilejší víry. Pri
jímají se paušálne, bez diskuse. V carodejném kruhu mystic
1'10sti.v nemž se vyrábí víra, neexistuje absur:dnost. Jakm~le
pod úcinkem presvedcuj ících prvku, které shrnu pozdej i, za
plaví :víra v nejakou nauktr rozumovou schopnost, ovládne úplne
všechny myšlenky získaného prívržence a rídí jeho jednánr.
I jeho osobní zájmy ustupují a mizí. Je hotov i obetovat
se pro vítezství své víry. Jsa si jist, že dosáhl nejcistší pravdy,
pocitnje verící nurnost hlásati ji dále a spolu prudkou nenávist
k tem, kterí ji snižUJÍ. Jelikož pak prirozene výklady víry se
mení podle stupne duševního vývoje toho, kdo ji prijal, ná
sledují brzy v zápetí rozkoly a kacírství, které však nikterak
neotresou vírou neofylovou. .Jsou mu jen dukazem zlé vule
protivníku.

Obhájcové každé z nove odštepených s'tran, vzniklý.ch z pu
vodní hlavní víry, chovají brzy k sobe navzájem tak prudký
odpor jako k zásadním poperacum svých nauk vubec. Tato
vzájemná nenávist mezi venClml dostupuje ohromné prud
kC'sti a zachází až v potrebu pobíjet své odpurce.

O citech, jaké k sobe chovají obhájci témer týchž nauk, a
které delí od sebe jen neoo nepatrný,ch odstínu, si lze uciniti
úwdek z referátu redaktora »Matinu« o zahajovací schuzi na
kongresu syndikalistu v Lille:

»Stále ješte vidím pred sebou nepopsatelné divadlo rozzure
ného sálu, podobného rozpoutanému mori, které odnáší vše, co
najde v ceste. Vidím tváre, rozbesnené hnevem, ústa, chrlící
urážky, obušky, míhající se vzduchem. V uších mi ješte---zní
rev zápasících, výkriky poranených, nadávky a rány z revol
veru. Nikdy, co jsem živ, jsem nevidel takovou záp1avu ne
návisti.«

Do takových záchvatu zurivosti docháiejí ostatne témer jen
extremisté ka,ždé nauky. Jsou to zpravidla lidé degenerovaní,
duševne ménecenní, prchlí. Jsou schopni velkých násilností, ale
jejich osobnost je tak vratká, že mají nutkavou potrebu být
vedeni nejakým vudcem. Takoví zdegenerovaní lidé jsou' nej
nebezpecnejším živlem mezi extrém~sty. Za panství komunistu
v Madarsku bylo pozorováno, že hlavním~ agen,ty Bely Kulma
byli židé, postižení nejakou oopornou telesnou vadou. Nová
víra, umožnu~icí jim vydávati nejlepší obcany v plen hrozným
mukám, jim skytala výtecnou záminku pomstít se za ponižování,
k nemuž zdegenerovanost odsuzuje své obeti.

*

JakmHe se nejaká mystická, sebe a'bsl11'dnejšívír aj ujme, prt
vábí k sobe záhy spoustu chtivých ctižádostivcu a polointeli
gentu bez zamestnání. I nejméne možným-i naukami vybudují
lehce sociální, theoreticky dokonalé instituce. V dobe, kdy kul
tura byla mnohem prostší, nemely mystické iluse žádných zlých



538 Prítomnost 3. zárí 1925.

*

Z knihy amerického Nemce »Das
Land des Gottes«.

H. G. ScheffalMT:

Nová americká literatura.

Mnohé dnes pripomíná úpadkovou epochu, kdy Rímané, za
prevše staré bohy a staré, osvedcené instituce sociální, které za
ložily jejich velikost, dali svou kulturu na pospas barbarum bez
kultury, jichž jedinou silou byl jejich pocet a násilnictví jejich
choutek. Všechny velké kultury hynou, jakmile se prestanou
bránit. Všechny ty, které již zanikly, a není jich málo, zmizely
s povrchu sveta jako obeti vlastní lhostejnosti a slabosti svých
obhájcu. Historie se neopakuje vždy nutne, ale zákony, jimiž
je rízena, j sou vecné.

sto padesát let jsme meli v literature Whitmana a Poea,
v malírství Vlhistlera a Sargenta, v architekture Richardsona,
Stanforda vVhita a Franka Lloyda Wrighta. Ti všichni, vyjma
Vi'hitmana a pozdejší Wrighty, byli zjevy, jež konec koncu
vzaly svuj puvod v evropské kulture a byly od ní inspirovány.
Naši velcí malíri Whistler a Sargent žili a pracovali v Evrope,
našeho nejvetšího romanopisce Henryho J amese nutno prímo
pokládati za Anglicana. J sou to lesmes Americané jenom

ptlvodem a všichni jsou nakaženi duchovní mdlobou evr~pské
nadkultury.

Ríká se, že Amerika je mladá zeme. Ale práve mládí by melo
vésti národ jako jednotlivce ke zpevu a k vytvorení básnictví
a ne mu v tom býti na závadu. Ale v Americe ani válka za
nezávislost ani válka Severu proti Jihu nezplodily velké poesie
prese všechno ohnivé vlastenectví, prese všechnu obetavost,
prese všechno lidové nadšení.

Ríká se, že Amerika je ješte príliš zabrána v boj s prírodou,
v obdelávání pudy. Ale to práve by melo býti velkou a pri
rozenou látkou pro poesii, pro lidovou písen, legendu a umení;
styk s pudou by to vše musil jenom podporovati. Jindy se
zase omlouvá Amerika tím, že je zemí príliš prumyslovou. Ale
industrialismus nebránil básníkum období Viktoriina a obdobi
manchesterského v Anglii, ani moderní Belgii, aby nevydaly
vynikající básníky - Tennysona, Swinburna, Verhaerena. Jiný
duvod, jímž se vysvetluje celková neplodnost Ameriky v cistém
a vysokém umení, záleží v tom, že se mluví o velkém pri
mísení ciZÍ krve. Ale jsou-Ii vllbec v Americe nejaké živly,
milující a umelecky tvurcí, pocházejí, ne-li vetšinou, tedy
akspoi1 z velké cásti z cizí krve, a to platí o poesii jako
o hudbe a umeních grafických. Není pochyby, že. všichni tito
cinitelé pusobí neblaze a zamezují vznik opravdu národního
umení a písemnictví ve Spojených státech. Ale nevysvetlují,
jak jsem se práve pokusil vyložiti, nedostatek vskutku své
rázné literatury. Vysvetlení tohoto nedostatku musíme hledati
jinde.

Puritánství, jež dalo americké duši urcitý duchovní tvar a
smer, bylo už od samého pocátku neprátelské umení, o tom
nemuže býti pochyby. Tem ztrnule zbožným mužum prísné
kázne, naplneným vážnou a pochmurnou vírou, bylo umení ne
cím smyslným a proto špatným, práve tak jako starým židum,
Savonarolovi, Kalvinovi nebo Johnu Knoxovi. Oni byli ducha
stredovekého; slunce renaissance jim ješte nezasvitlo a ješte
je neprohrálo. Všechna krása jim byla podezrelá, lyrický cit,
pokud neprestával na zbožných písních a žalmech, byl potla
cován. Toto vrozené puritánské neprátelství k umení bylo ješte
zesíleno životními podmínkami Nového sveta, težkými úkoly
kolonistu a pionýru. Proto se musily puritánovi jeviti všechna
kultura, všechen sklon ke krásným umením známkami lenoš
ného a nepevného ducha, nccím zženštilým a neprospešným,
necím, co si nezasluhuje pozornosti nebo dokonce vynaložení
energie muže. Polopohrdavý, položertovný výraz »high brow«
(clovek s vysokým celem), jímž ješte dnes prllmerný Ame
rican oznacuje všeobecne ucence a umelce, je demokraticky ze
všeobecneným následkem tohoto pohrdání. V obci, která te
prve buduje své hmotné základy, bude pokládán clovek, tvo
rící duchovní a estetické hodnoty, za clena zbytecného, za prí
živníka. Jí vtiskuje ráz muž cinu, energický, podnikavý muž,
provázený úspechem, a vlastnosti, které on rozvíjí, budou ne
pochybne právem, pokládány za nejužitecnejší, a proto se jim
bude prikládati nejvetší cena. Ale trebaže snad je tohleto neco
zcela prirozeného ve spolecnosti pionýru, je to nebezpecné pro
ducha a duši národa, jakmile tento národ prijal povrchní vzde
lání a vnejší formy starších kultUr a tak prevzal povinnost
a právo prispívati k svetové kulture novými hodnotami.

v ,
UmenlLiteratura a

následku. Ve starém Egypte se praktické dusledky, plynoucí
z uctívání krokodýla nebo psohlavých božstev snadno prizpuso
bily místní, velmi jednoduché kulture, v níž obtíže byly ne
patrné a vnejší styky se svetem témer žádné.

Dnes je tomu zcela jinak. Pri pokroku prumyslu a se stou
páním vzájemných styku mezi národy se kultura stala zjevem
hrozive složitým. Na takové stavbe, jejíž udržování vyžaduje
technických schopností vyššího rádu, nemohou chimérické fan
tasie snílku lec vyvolávat ruiny a reže.

,..

I.
Amerika nemá národniho umení a písemnictví jako Anglie,

Nemecko, Francie nebo Italie. My Americané nemáme v svém
umení velikých postav, jež by vyjadrovaly duši národa, genia
amerického lidu, nemáme básníka, který by mluvil za národ,
žádného velkého tvurcího umelce, který by dával kamenem
nebo písní, tónem nebo barvou výraz svérázu amerického ži
vota a amerického ducha. Nemáme vudce a ucitele takové váhy
a takového významu, kterí by svou velikostí donucovali lho
stejné a cynické publikum, aby jim podalo vavrín a uznalo
dtlstoj nost umení a písemnictví; kterí by svým žárem rozne
covali k následování. Pul druhého sta let je dosti dlouhá doba
na donošení a zrození velikého genia, amerického Goetha, ame
rického Michelangela, Wagnera nebo Beethovena. Za techto

Potreba mystické víry je pudou, z níž klící církve. Ale jak
se tyto církve zrizují a propagují? Blud, ostatne stejne jako
pravda, nezachytí se v duši lidu nikdy pomocí rozumového do
kazování. Prijímá se en bloc ve forme tvrzení, o nichž se ne
deba1:uje. Jelikož jsem o tomto mechanismu, jímž vynikají nové
víry, pojednal jinde, ome;ím se na pripomenutí, že se vytvárejí
pod pusobením ctyr základních prvku psychologických: tvrzení,
opakování, vlivu osobního a nákazy. V tomto výctu chybí duvod,
jehož vliv je tu velmi slabý. Tvrzení a opakování jsou nej
mocnejšími faktory presvedcování. Tvrzení tvorí názor, tento
názor se utvrdí opakováním a udelá se z neho víra, to jest
názor dosti ustálený, aby se stal neochvej ným. Úeinek stálého
opakování na prosté duše - a casto i na takové, které nejsou
prosté - je prímo zázracný. Pod jeho pusobením se nejzrej
mejší omyly mení v prukazné pravdy. a štestí pro trvání
lidských spolecenských celku umožnují psychologické prostredky,
jimiž! omyl se pretvárí ve víru, také, aby i pravda byla prijata
v této podobe víry. Na to príliš casto zapomínají obhájcové
staré struktury spolecenské, na níž dosud spocívá život národu.
Proti prudkým, opet a. opet opakovaným tvrzením omylu možno
vystoupiti stejne prudkými a s tímže úsilím opakovaným tvrze
ními pravdy, a bojovati formulemi proti formulím.
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Americké umem se nemohlo vyvíjeti volne a bylo tísneno
v svém projevu, protože v Americe vládne duch puritánský,
provinciálníaj plebejský. Duch puritánský, jenž je úplne v za
jetí moralismu, nedovoluje umení žádný opravdový vztah k ži
votu. Duch provinciální, jejž by také bylo lze 'nazvati duchem
pionýrským,duch, jenž je úplne vycerpáván zájmem o své
nejbližší okolí a bojem s prírodou, jest umení vubec cizí,
nebo je alespon zná jenom z doslechu a každým zpusobem je
prijímá jenom v zastaralé tradici. Duch plebejský, jemuž je
všeckakrása podezrelá, protože v ní cítí neco cizího a povýše
ntjšího, pohrdá umením z nevedomosti, nenávidí je instink
tivne a bojí se ho jakožto neceho protidemokratického. On
prece zkorumpoval samu demokracii.

Umení a literatura jsou zjevy, jej ž nikdy nemohly dospeti
k plnému rozvoji a kvetu na drsné Pllde Spojených státu a
v obchodníchorkánech, které znovu a znovu bourí touto pev
ninou. Ale predním duvodem pro literární a estetickou ne
zralostAmeriky, pro nedostatek vskutku tVllrcího podnetu, jenž
vycházíze srdce národa, jest to, že Americe chybí duchovní,
literárnía intelektuální vedení; není zde areopagu, jenž by byl
proniknutapollinským duchem.

Amerika je trup, vyzbrojený nesmírne silnými a cinnými
udy, živc reagujícími nervy a svaly, jemuž však chybí hlava,
nebo lépe receno duch v ní, který by zde musil býti, jenom
kdyby mozek proste fungoval. Jinými slovy receno, není tu
solidní,prede všemi útoky zajištené vrstvy, v které se orga
nisují vyšší duchovnost, bezpecnejší vkus, která by byla sou
dem,k nemuž by se mohli praví umelci odvolati a u nehož
by nacházeli ochrany, není zde útocište pred tyranií publika,
pred úplatností a korumpujícími vlivy trhu.

Neboena verejném trhu, ovládaném plutokracií, jsou umelec
I jeho dílo poháneni strojem a promenování v obchodní statek,
li: zboží. Pravý umelec, muž velké umelecké pllvodnosti nebo
vešteckého;iení, který je rozeným knezem pravdy a krásy,
zahynctémer zcela jiste v poutech systému, který ho proste
koupía chová v zlaté kleci. Anebo klesne do bažin lhostej
nostia nevedomosti, jehož hlas zanikne a zustane bez úcinku.

Arci, s tímto osudem musí bojovati talent a genius ve
všecD~emích.Ale v starších kulturách je prece jenom aristo
kracieducha a vkusu, která prispeje ku pomoci muži, mají
CÍmupravé nadání, majícímu genia, a je tam také publikum,
které má v úcte slovo této elity a její úsudek. V Americe
však nemají ani umelci, tvurcí autori sami pochopení pro své
postaveníani nemají sebezáchovného pudu. Není solidarity, není
tradice spolecnépríslušnosti k posvecené a povolané kaste, pro
povoláníbásnické se nevyžaduje žádné úcty, nikdo nepocituje
v umení jakési knežství. Naopak, lidé, kterí pestují umení
z povolání,sami se cynicky tomuto svému povolání vysmívají
jakož i vážnosti, s níž by je meli vykonávati. Jest to cynismus
vnejší a vnitrní. Vnitrne je tento cynismus priznáním vlastní
povrchnosti,neschopnosti vzdáti se meštáckého ideálu úspechu
a pohodlného živobytí pro ideál duševní výše a dálky, jenž
nacházíuspokojení v své hodnote. Navenek schvaluje' opovr
žení,projevované k umení luzou, jež je nechápe, a k umelcum,
kterí sami nemají úcty k sobe a nejsou s to anebo nechtejí
prosvé umení trpeti a prinášeti mu obeti. Jeto nekolik zhoub
ných, v sebe zapadajících kruhu, jež dohromady tvorí težký
retez, rdousící duševní a estetický život Ameriky.

Pozorujme jen prípad Whitmanllv. vVhitman je ze všech
americkýchbásníku nejamerictejší. Je to jediný básník, který
pojal a hlásal mohutné vise, evangelium plné nadeje, velké a.
titanské energie Ameriky, evangelium kamarádství, athletický
život na volném vzduchu, víru v lidské bratrství. Chopil se
demokratické myšlenky, demokratického politického názoru' a
ucinil i neho náboženství, plné nadšenÍ. Nalezl puritánskou
Ameriku z písku a hlíny, jež popírala všechnu radost ze ži-

vota; on však strhl chmurné prehrady a snažil se vytvoriti
silný pohanský stát, budovu z mramoru, ozáreného sluncem.
Zllstal ovšem potud vezeti v provincialismu, že videl v Evrope
vždy jenom hrozící nebezpecenství pro tyto vznešené americké
ideály. Ale v tomto provinéialismu, v jeho nedokonalé zna
losti pravé Evropy byla zároven jeho síla. Jeho mohutný duch
se zdvihl vysoko nad hranice Am riky. A ackoli yeril, že
mluví jenom k svým »kamarádum«, k »Americanos«, mluvil
k celému svetu. Ironie jeho osudu je v tom, že Amerika,
již oslavoval, jej zavrhla, zanedbávala, pronásledovala, že mu
pionýri, jež opevoval, nerozumeli, ba se mu vysmívali, že sami
intelektuálové a svetla jeho doby, Emerson, Holmes, Long
fellow, Lowell, jej zustavili jeho nesnázím, když jej sápalá
vyšší i nižší luza. Jeho skromné místo ve Washingtonu mu
bylo odnato, a ješte dnes hledáme marne jeho jméno mezi
americkými nesmrtelnými v tak receném Pantheonu novo
yorské university.

On, stejne jako Edgar Allan Poe, druhý genius svetové
povesti, hrešil proti vše ovládajícímu duchu puritánství a fi
listrovské slušnosti a dobrého tónu. Poe i Whitman byli opo
jeni city; proto bylo proti nim použito zákona o duševní pro
hibici, jako se ho ješte dnes používá proti každému svobod
nému a samostatnému básníkovi a spisovateli, který nezná kom
promisu. Zjevné i tajné síly, jež ovládají Ameriku, ustanovily
se vedome nebo nevedome na tom, že život ve Spojených
státech má zustati nelyrickým. Nedávno jsme byli svedky
smutne proslulého prípadu s »Jurgenem«, románem Jamese
Branche Cabella, jehož dej spadá do stredoveku a jejž spo
lecnost Comstoc dala potlaciti prý pro nemravnost, prípad, jenž
musí ve vzdelaném Evropanovi vzbuditi nejvyšší úžas. Zažili
jsme také soudní a spolecenské pronásledování Theodora Drei
sera, »amerického Zoly«, jednoho z nemnoha poctivých ame
rických realistu.

Dnes máme vedle duševního a estetického poddanství, jemuž
je podroben americky'"myslitel a spisovatel, ješte politické pod
danství, potlacování svobodného projevu a mínení, což jest po
žehnání, vzešlé z války, jež »mela svetu zajistit demokracii«.
Následek toho jest ten, že mnozí z radikálnejších, nekompro
misních mladých amerických intelektuálu utekli do Evropy, do
Londýna, do Paríže, do Ríma a do Berlína.

Vyjma Whitmana a Poea podléhali americtí klasikové,
\Vashington Irwing, Emerson, Longfellow, Bryant, Whittier,
Holmes a jiná svetla novoanglické školy, ba i tak vyslovený
Yankee jako J ames Russel Lowell, vlivu starší i soudobé lite
ratury anglické. Vpravde zustala Amerika duševne i literárne
vždycky anglickou kolonií. Politická nezávislost neznamenala
zároven nezávislost duševní a literární. Široké pouto spolecné
reci bylo Anglii cestou, po níž mohla pusobiti svým vlivem
na hlavy i srdce Americanu.

Dnes ovládá moderní americkou literaturu manýra anglická.
Ale práve tento znetvorující vliv zpusobil, že se nckolik Ame
ricanu rozpomnelo na sebe samé, a dal podnet ke vzniku nc
kolika význacných a charakteristicky amerických del, v nichž si
je autor americky vedom svého svérázu a v nichž zkoumá J.

lící lidi a duševní proudy svého okolí kriticky. Chladný kri
tický realismus, ba skeptický pesimismus mluví ze »SPOOl1
River Anthology« Edgara Lee Masterse a z »vVinesburg, Ohio«
Sherwooda Andersona. Tyto knihy, jež lící touhy, temné ne
cjasnené snahy a nejistoty, melký život a obmezenou ducho
vost malých amerických mest, podávají po svém zpllsobu výtah
z celého amerického života. Podobne jest »lIlavní ulice«*)
a »Babitt«**) Sinclaira Lcwise obrazem amerického života
v nejširším smyslu, a to stinnou stránkou obrazu, skvejícího

*) Vychází u Laichtra.
**) Vyjde nákladem »Cinu« v ceském preklade.
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se barvami, jejž malují nadvlastenci a intelektuální tvurcové
reklamy. Tyto knihy ukazují cerva, jenž hlodá v jádru ame
rického života, ukazují hluboké pochyby a nespokojenost, jež
vznikají z vnitrní prázdnoty a vnejší plochosti' zivotá a jež se
snaží dojíti upokojení v neustále' vnejší cinn'osti. Možná, že
i tato díla, jako tak mnoho jiných umeleckých a literárních
zjevu v Americe, jsou jenom výplodem pomíjející manýry, že
jsou jakýmisi mimikry, následkem vlivu Dostojevského, Wellse,
Arnolda Benetta. Já však pres to verím, že jsou pocátkem no
vého stanoviska amerického spisovatele k životu, kritickým
odloucením od jeho látky, zralejším umeleckým výberem, jem
nejším a hlubším rozborem. K nejvýznacnejším umelcum to
hoto smerU' musíme pocítati Josefa Hergesheimera v jeho di
1ech »Three Black Pennys«, »Java Head«, »Cytherea« atd.

Tito spisovatelé se také odvažují líciti pohlavní vztahy
svo'bodnejším, poctivejším zpusobem, ackoli zde stojí jako drak
na stráži nezrale sentimentální pojímání lásky a organisované
mravnostní cmuchalství, jež v americké literature prevládají.
Americké romány o lásce se ješte stále píší pro amerického
žabce. Spisovatelé jako Gene Stratton Porter a Harold Bell
Wright, americtí Courth-Mahlerové, se prodávají ve statisících
exempláru.

Jména význacnejších a uznávanejších amerických spisovatelt"t
jsou v Evrope vetšinou známa, snive nežná, melancholická
vypravování Hawthernova, mistrovské krátké povídky Bret
Hartovy, jež ukazuji zlatokopecký tábor v romantickém osve
tlení, díla proslaveného amerického humoristy Marka Twaina,
v nichž je v neodolatelnou metodu vyvinuto typické nadsazo
vání a .!komické sebesnižování. Mark Twain, jeden z nej
svéráznejších duchu, které kdy Amerika zrodila! a znicila, skýtá
príklad témer tragický, jak rozkladne pusobí vliv falešného
ideálu úspechu, popularity a puritánské slušnosti na genia. V své
okouzlující, ale zklicující knize »Zkouška Marka Twaina« do
~uje Van Wyck Brooks, jak musil Mark Twain, jenž byl
skutecný básník a mel vynikající nadání k velkorysé satire,
zapírati ze strachu pred verejným mínením a pod vlivem své
omezené ženy ;;ou pravou povahu a pro peníze a pro fetiš
slušnosti delat clowna k zábave davu. Tak byl Twain jakožto
umelec zbaven mužnosti a horkost jeho stárí vyverala z po
2luání, že promrhal svuj cas, a z bolesti nad tím, že se zpro
neveril sobe a: svému geni\l.

TwaintlV prítel a životopisec, \Vi11iam Dean Howells, byl
typický romancier americké spolecnosti, a jeho korektni a
slušné,· ale ploché obrazy ze Hvota americké strední trídy, je
jího' vnejšího blahdbytttJ'a jejího ptJ'vrchního ducha dávají po
netí o americké kulture predešlého pokolení. Nejvetší moderní
americký romanopisec, mistr psychologického románu a muž,
jehož sloh je neobycejne prirozený, a prece jemný a hluboký,
je Henry James, jenž se vystehoval do Anglie a za války se
dal v Anglii naturalisovati. Také Edith \Vhartonová, Gertrud
Athertonová, Dorothy Canfieldová, Ellen Glasgowová, Robert
Herrick, Booth Tarkington a Mary Johnsonová náležejí k lep
ším romancierum dnešní doby. Z Kalifornie pochází Frank
N orris, opravdový básník, který nám v prvních dvou dílech
své nedokoncené trilogie »The Octopus« a V. románe »The
Pit« vyUcil romantiku a tragiku obchodu s pšenicí. Z Kali
fornie pocházel též J ack London, silný, puvodní talent, na
dšený evangeliem socialismu, milovník velikých samolJ a života
v ;Jrírode a spolecnosti lesních zvírat. V Kalifornii žil a básnil
také J oaquin MilIer, básník Sierr, nadšený syn Západu, zbož
noyatel barev, opojený sluncem, svetlem, morskými vlnami a
vinicemi. Také Ambrose Bierce, spisovatel, kritik a satirik ne
obycejné puvodnosti, silného vtipu musí se pocítati ke Kalifor
nanum. Ctenári, kterí mají silné nervy, kterí hledají nové lite
rární sensace a zároyen chtejí poznati jednoho z nejvetších a

nejméne známých umelcu americké literatury, doporucuji, aby
si prectli svazek zlých a mistrovských novel Ambrose Bierce
»Uprostred života«.*)

n, Prí roda a práce

tivan Vodsed álek:

Má priroda rozum?
Nekolik poznámek s hlediska biologie k polemice o populaci.

V polemice o pripuštení umelého potratu a s tím
souvisící otázce o prelidnení, jakož i· ve star§ím clánku
p. Netušila »Bioilogie v politice« (Prítomnost c. 19. 
1925) vyskytlI' se nekolikrát poukaz na zasahování prí
rodních zákonll dG spolecenského života lidského. Na
vazuje na tyto clánky, rád b1ch strucne ukázal. jakým
zpusobem zasah'uje prírodní dení do života lidského
vMbec. a jak asi bychom mohli posuzovati populacní
probllém z hlediska biologie. Pan Dr. Procházka, p. Ne
tušil a p. Smetá.eek zajímave promi1uvili 'O veci ze sta
noviska sociologického a národohospodárského. podá
vám tedy syuj clánek jako jakýsi doplnek k jejich vý
vGdum.

;CelY problém shrnul bych v následující otázku:
Muže se nebezpecí prelidnení stát do té míry akutní,
že bude treba umele omeziti pocet porodll, nebo »prí
roda« nedopustí, aby k necemu takovému došilo. tím.
že sama bude populaci regulovati? Je nesporno, že Ho
mo sapiens je soucástí prírody. a že v celku i na neho
se vztahují zákony v živé prírode všeobecne platné.
A však ne bez úmyslu píši »v celku«. nebot jsou úchyl
ky, a nikoliv bezpodstatné, plynoucí z jeho výlucného
postavení, na které ukáži pozdeii a které nám cástecne
pomohou k vytvorení zorného úhlu na dvojici: olovek
- príroda.

Ve zmíneném clánku »Biologie v poEtice« p. Netušil
zcela správne ukazuje, že u organismu neplatí jen fy
sický zákon 'O akci a reakci, nýbrž že mnohdy je ob
menen v zákon 'O akci a »hyperakci« a ponevadž totéž
rr.ožno konstatovati i ve spolecnosti lidské, soudí. že
novou SGciologii nelze pojímati již mechanicky, nýbrž
biologicky. Všimneme si tedy názoru biologie a pro
mluvme a úchylkách. o kterých jsem se v~Tšezmínil,
které odlišují jedince lidského od jedince kteréhokoliv
Jiného druhu. Nejduležitejším rozdílem mezi clove
kem a 'Ostatními organismy je nesporne vývoj stránky
duševní, který se nejen nedál soubežne se zákony ostat
ní prírody, nýbrž šel mnohdy i proti nim. Sebevražda.
zjev specieilne lidský, stojí príkre v rozporu se zákonem
o zachování jedince. jinak všeobecne platným, práve
tak, jako trýzne ní tela z duvodu náboženských. sebe
'Obetování a všechny sebenicivé projevy lásky k bližní
mu. Proti druhému nejduležitejšímu prírodnímu zá
konu o zachování druhu staví se celé krestanské ucení
a o dedicném hríchu, které nezustala bez následku 
pohledme jen na mnGžství jeptišek a mnichu, kterí za
hynuli jako hluché kvety, proti své prirGzenosti, jen
proto, že u nich zákony llidské (oni ovšem ríkali bož
ské) byly silnejší než zákony živé prírody. Co byla re
ceno o jedinci, platí prirozene s nektérými dodatky
o celé lidské spolecností. Nejprv~ je nutno zjistiti, do
jaké míry lze u spolecnosti lidské mluviti o vilastní in-

*) Tyto novely vyjdou v nakladatelství »Cin« v ces. preklade.
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'dualite, 'chápeme-li ji jako celek, a do jaké míry
živým organismem« - - »který se reguluje

lastní poclstaty« - jak píše p. N etušiJ.. ~
Mezi živocichy vedile t. zv. samotáru rozeznáváme
né stupne sdružování. Smecka vilk1\ která se utvorí
v zin:e za úcelem snadnejšího získání koristi, mtlže

býti príkladem sdružení pomerne velmi volného.
nejší svazek by predstavovala spolecnost lidská kde
jení je trvalé, ale kde pres to každý jedinec z~cho
á i nadále svoji biologickou individuailitu, t. j. mož
t opatriti si sám potravu, možnost wzplozovací a
žnost usporádané reakce na urcitý popud ve smyslu

na o sebezáchove. Nejdokonalejší spolecenské or-
isace, v nichž jednotlivci ztrácejí již svoji indivi
itu, t. j. nekterou ze trí složek, která individualitu
ii1uje,vyskytují se u mnohých nižších organisml1,

ych voliilnejbližší príklad, i ti vcel. Výživu ohsta-
ají delnice, které nejsou schopny rozplozování,
držení rodu starají s€ královna a trubci, herí pO'
zení hynou, ponevadž jim 'chybí možnost opatrení

ravy. Konecne usporádanou reakci projevuje stát
" jako individuum, n. pr. v dobe nedostatku po
Y- l>kdydelnice venují vš,echny zbylé zásoby na
vu královny, kdežto ony samy hynou hladem«.

takovémtoprípade, kdy jednotlivci, skiládající spo-
st, nejsou schopni samostatného života, nazýváme
nový, životaschopný celek individuem vyššího

y takovýmto individuem vyššího rádu spolecnost
á rozhodne není. I kdybychom nedbali cásti du-
í cinnosti a všech rozporu z ní plynoucí a pri
i takto cloveka živocichu nižšímu, ani tehdy by
ve spolecnosti !lidské nedocílili jednotné, usporá
reakcena jak~Tkolivpopud, proste z tohO' duvodu,

není biologických podmínek.
idímv tom jisté nebezpecí jednostranného nazírání

iologii,melo-li by se státem operovati jako s ži
organismem, nebot vec je daleko složitejší jednak
jak jsem již vÝ-:'~zduraznil, že na, spolecnost lid
se nelzedívati jako na individuum ve smyslu bio-
ém, jednak tím, jak zduraz!1uje také p. Netušil,
síme bráti v úvahu i složku myšlení.

stancitheorie o l>zasél.hování prírody« do sociál
dení predem predpokládají, že toto zachování by
úcelné.A ponevadž si nelz,e mysliti, že by »prí-

« merila jiným ilokt:em cloveku a jiným ostatním
'chum, znamená to, že »príroda jedná úcelne«.

ch nekomplikovalzbytecne otázku, pripomínám jen
hodem, že slovo »príroda« je zde úplne prázd

I nicneznamenajícím slovem, a ž,e stoupenci tohoto
ru jím proste nahražují dríve užívané slovo »buh«.

hu zde prirozene rešiti starý bO'j mezi biology
vedoméúcelnosti v prírode, který dosud není do
án, a musím se omeziti na nové výsledky prací
ických,které vesmes mluví proti slepému duve-
, v prírodní ci životní úcelnost. CelkovÝ názor na

živéprírode byl by asi následující: Síly fysikál
ické, jakož i vliv prostredí organického pusobí

ých smerech na živého jedince. Tento jedinec na
y reaguje a sice nikoliv reakcí j-edinou, jak ukáži

Vji, nýbrž souborem reakcí, jednak úcelných, jed
hostejných a konecne i škodlivých. Jsou-li reakce
'vé v prevaze, jedinec zmírá -:- jsou-li v prevaze

úcelné, jedinec prežívá krisi, a my mluvíme
• obení se prostredí. Napíše-li pan Dr. V. Von
I že - l>prírodasama si vzorne reguluje(!)
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quantitu a qualitu organismu« - a jinde že - »spriv
ným a p~im.ereným názorem, tlumocídm prání(!!) prí

rodx, bu~e ~~Rrl;,~terýzvít~,fí.« :- - je sam?~rejmé, .~e
stoJ! v naprostem rozporu s nazorem, ktery Jsem vyse
vyiložil. JeŠ'te jedna jeho veta je velmi zajímavá: 
»Jestliže príroda vnuká( ! ! !) nekter.ým lidským jednot
livcum myšlenku omeziti porodnost; nutno ji pova
žovati za jeden z biologických faktoru, jímž chce (t. j.
Ona - »Príroda«) dosáhnouti(!) urcitého eíle(!!) a
nikoliv na neprirozené zasahování.« - Nechci p. Dr.
Vondrácka chytati za slovo, ponevadž se pravdepo
dobne jen nevhodne vyjádril, nebot si lze velmi težko
predstavi,ti, že Uékar (ano?), který prece má také biolo
gické vzdelání, by takovýmto zpusobem mluvilo »prí
rode«. Ve skutecnosti ale celé biologické školy mluvily
tímto stylem. - Co to znamená? Místo »Co buh ciní,
dobre ciní« - mohli bychom násiledkem takovéhoto
tvrzení ríci - »Co príroda ciní, dobre ciní«, ohlásit
konkurs všech ved, hlavne mediciny a ved technických
- zavrít krám, - a byili bychom hotovi.

Duvod, proc clovek s takovou houževnatostí hledá
v živé prírode jen a jen úcelné reakce a úcelná zarí
zení, je celkem jednoduchý - je to anthropomorfiso
vání, prenášení pomeru lidskÝch na živé okolí. V na
šem živote by nás jiste vydráždiila k šílenství vec, která
,by nemela svého úcelu praktického, esthetického, ethi
d:ého nebo jiného. Predstavte si jen, prosím, co by se
dálo, kdyby jednoho rána se objevil uprostred Václav
,ského námestí treba nákladní vuz, stojící na zadních
kolech, ,s vojí trcírcí do vzduchu - a kolem neho by
byla ceta policistu, kterí by bránili v prístupu zvedav
cum a hilavne by - mlceli jako sfingy. Obec by mlcela,
vláda by mlcela - jen lidská fantasie by horecne pra
,covala. Proc -? - K cemu?

Je tedy prirozeno, že clovek tuto svoji touhu po
úcelnosti, kterou je prosycen celý jeho život, prenáší
všude, tedy i do biologie. Ve skutecnosti reakce v orga
nické prírode probíhají tak, jak jsem výše vyložil a
jak ukáži na experimentu, který uvádí p. Leclerc du
Sablon v »Incertitudes de la Biologie«. - »Slepice,
které po šest generací byly živeny výhradne masem,
reagovaly prirozene urcitým zpu.sobem na tyto zme
nené podmínky. Jejich reakce byly jednak úcelné, jako
zmenšení volete, zkrácení streva, zvetšení ledvin, jed
nak indiferentní - vzr,11stperí mezi prsty - a konecne
škoclilivé, jako shromaždování kyseliny mocové ve tká
ních, což zpusobovalo záJchvaty dny - a zmenšení
plodnosti«. Ponevadž se vyskytla škodlivá reakce, byt
i jen jediná, je pochopitelno, proc se nemohla nikdy
vytvoriti masožravá odruda slepic. Že i aovek v t. zv.
pudových projevech reaguje celým souborem reakcí,
je videti treba z následujícího príklladu: Uderí-Ji. ne
kdo ve tme prudce hlavou na nejaký predmet, dostaví
se jednak reakce prospešná, t. j.clovek uskocí, jednak
reakce škodlivá - zalití ocí slzami -, což prakticky
znamená, že clovek vidí méne, než pred nárazem.

Probrali jsme zptlsob, jakým probíhají v živé prí
rode reakc,e na popudy a mužeme strucne shrnouti:
Organismus reaguje na urcitý popud souborem reakcí
úcelný'ch, bezúcelných a škodlivých. Proti této ceilkem
slepé a náhodné cinnosti, chtel bych postaviti úcelné a
.cílevedomé jednání lidské duše, nejdríve však ješte se
musím zmíniti o myšlence p. Dr. Vondrácka, která se
vyskytuje v tomtéž dopise a o které jsem již ucinil po
známku - je to veta posledne citovaná, v níž je ob
sažen názor, že myšilenky lidské jsou také jen biolo-
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?"ickými faktory, a násiledkem toho jSDu prirozené 
Jako k~ždý jiný dej. Prihlédneme ponekud blíže: plán
vrahovI byl vnuknut »prírodou«; myšlenka panictví
?yla »vnuknuta« krestanum v dobe, kdy se o prelidnení
Ješte ani nesnilo; jednem lidem »vnulda príroda« aby
:~)Z.b~jelivajíc~o, na, strane široké, a druhým, aby tak
c111l11na strane uzke - atd. atd. .

Tedy takovéto pojetí »prírody« je sice theoreticky
možné, ale z praktických dllVOdll ne práve snadno pro
veditelné a také ne príliš žádoucí, ponevadž by zby
tecne veci komplikovalo (n. pr. »prirozené protiprí
r?dní šnerovacky«), nebot jsme již zvyklí, že pojem
príroda klademe obycejne jako protiklad pojmu ume
lost, v nemž je zahrnuta ona cinnost, ke které je treba
vyšší inteligence.

Dávaje tedy v podstate za pravdu p. Dr. Vondrác
kovi, že myšilení lidské je podmíneno prírodními reak
cemi a ž·e to není žádná vyšší metafysická duše, která
by zde snad púsobila, dovolím si prece z dllvodú výše
naznacených postaviti protiklad: reakce prírodní 
uvedomelé, rozumové reakce lidské. První jsem již
probral a charakterisoval a i druhých jsem se již po
nekud dotknul - zbývá vyzvednouti nejmarkantnejší
protivy. n..ekli jsme již, že dLlležitý rozdíl tkví v tom,
~e clovek Jedná cílevedome, kdežto deje v živé prírode
JSou náhodné - jiný podstatný a snad nejdLlležitejší
rozdíl spocívá v tom, že clovek na uvarování se jisté
vcci je schopen podniknouti predchozí uvedomelá
obranná opatrení, kterého možnosti v prírodním dení
nikde nenalézáme. Je nesporno, že je duležitejší zabrá
n:ti možnosti požáru než umet sebe lépe hasit, když po
žár již vypukl. Totéž platí o nakažlivých nemocech a
pod .. V duši lidské pred každým cinem predchází uve
domení, dlovek má pamet a soudnost - .chtel-li by ne
kdo dením prírodním prisouditi možnost praeventiv
ních opatrení, musel by pocítati s inteligencí pri nej
menším takovou, jakou má clovek - a zde jsme u zá
kladú moderního pojetí boha. Jenže ve skutecnosti, jak
jsem se již_ zmínil, výhradne úcelné deje v živé prí
rode nalezeuy nebyly a také predchozí uvedomelá
obranná opatrení jsou jen zbožným práním.

Probral jsem deje v živé prírode, probíhající se sta
noviska všeobecného - zbývá nyní si ujasnit, I. které
príciny púsobí, že u živocichú k nadmernému roz
množení nedochází, a 2. muže-li k prelidnení dojíti
u cloveka - z jakých dúvodú - a jakým zpusobem na
neho budou pLlsobiti stále nemenné deje prírodní.

Jednou z dLlležitých prícin, proc se udržuje t. zv.
rovnováha organismu (když si ovšem odmyslíme zasa
hování cloveka), je prírodní výber uplatnující se v boji
() život a s ním tesne souvisící výber pohlavní. Slabí,
života neschopní, padají - silní, nejsilnejší ze siilných
vítezí! Živelné pohromy - požár pralesa - rozvodnení
veletokú - které se cas od casu dostavují, a hlad,
který jim jde v patách, podstatne omezují pocet orga
n ismu. Seslabené zvíre snáze podlehne chorobe, nákaza
se šírí, a víme ze zkušenosti, že jsou nemoci, kterými·
hynou nejen smecky, ale i celé kmeny. Konecne každý
druh živocišný má urcitou nejvyšší hranici, až po kte
rou se múže množiti, a touto hranicí je pomer množství
potravy, kterou si mllže opatriti, k množství jeho spo
treby. Každý snadno pochopí, že není pevnejší ohrady
nad tuto - individua, která by v uvedeném pomeru
byla prespocetná, hynou jednoduše hiladem.

Pan dr. Vondrácek míní, že lze pocítati se zmenše
ním pohlavní dráždivosti· za nepríznivých podmínek -

chybí mi materiál pro cloveka, ale ukáži zajímavé zje
vy z ríše živocišné, které by potvrzovaly pravý opak:
- »Tak Keller zjistil u révokaza, že pri odnetí po
travy mertÍ"sé v okrídlené tvary pohlavní, jež se spárí,
nakladou vajícka, a zajistí tak udržení svého druhu
(Hykeš, Príroda XIV. c. 6)«. - Podobným zpúsobem
chová se rada nižších živocichLl, n. pr. nezmar, drobní
korýši, atd. Zajímavo je, že i lachtani, tedy zvírata
pomerne vysoce organisovaná, v dobe párení po 3 me
síce hladoví. Videli jsme tedy, že k nadmernému roz
množení nekterého druhu nemltže dojít, a že dík po
nekud drastickým opatrením »Prírody«, v kterou ne
kterí skládají všechnu nadeji, nemuže se urcitÝ druh
ani zdaleka priblížiti nejvyšší hranici své populace.

Totéž platilo o primitivním Ciloveku a o printitivní
spolecnosti lidské - od té doby se však poll'.ery zkom
plikovaly tím, že clovek nereaguje j,en telesne, ale také
duševne, ba možno ríci v první rade duševne. Výsled
kem této duševní cinnosti omezil pOlle bojI: o žiyot a
prírodního výberu, a zjemnením životních podmínek
a umelými prostredky usn3.,-l.nilživot mi1i{Jnltm rr,éne
schopných jedincLl, kterí jinak, majíce k ulsposici jen
reakce fysiologické, by tyii nutne zahynuli. Rozvojem
ved technÍ'ckých zmenšil se pocet živelních pohrom na
minimum, takže prakti6,y vzato životum lid~k~rm již
nejsou nebezpecny, a pomocí mediciny, užívajíce pred
chozích ochranných opatrení, úspešne zdolává nakažii
vé choroby. Co se týce otázky množení, tu, pravdepo
dobne vlivem zdomácnení, je clovek schopen plození po
'Celý rok a témer po celý život, což by v priroze:~ém,
t. j. divokém stavu bylo nemožností. Podobný vliv zdo
mácnení pozorujeme na pr. i u naší slepice.

Deje, které ztežují a omezují život a množení u ji
ných druhtl, uv·edl clovek pokud možno na nejmenší
míru - násiledek toho je, že ackoliv rodí pravidlem
nejvýše vždy jen jedno mláde do roka (theoreticky),
kdežto jiná zvírata se rozmnožují mnohem více, že
pocetne neustále vzrllstá (rocne: - úmrtí: 401f2'106,
narození: 42'106) a naproti tomu neustále zatlacuje
organismy, které mu nejsou k prímému prospechu.

Bude-li vzrúst pokracovati podobným zpúsobem, a
nedojde-li k nepredvídané katastrofe, je pravdepodobno,
že druh Homo sapiens dosáhne po jisté dobe maxi
málne možné hranice své populace. Ponevadž, jak jsem
ukázal, vlivy populaci škodící vYllopcil clovek témer
z poctu, a ponevadž v prírodním dení neznáme pred
bežných obranných opatrení, nezbývá lidstvu, než aby
vlastní inteligencí zasáhlo v pravý cas· v beh vecí a po
pulaci primerene regulovalo.

Dopisy

Jak budu voliti?
Pane redaktore!

Tato otázka patrí do rubriky »proc nejsem v nekteré strane?«
a kryje se s ní úplne; jest však vzhledem k blížícím se vol
bám jádrem této preduležité ankety, za kterou Vám, pane
redaktore, dekujeme všichni, at jsme jakéhokoliv smýšlení, jen
když nám tane na mysli jediný cíl: láska ke skutecne demo
kratické naší republice!

Všechny dopisy vyvrcholují v tom, co napsal mladý Stránský
v 3I. císle Prítomnosti: »Ta roztrhaná chalupa je zrazený so
cialismus, ožvýkaný nacionalismus, zprofanované náboženství,
rozviklané verejné svedomí, znehodnocená politická morálka!«
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Jest to pet smutných príznaku a - divnou náhodou máme
zrovna pet koalovaných stran - to postací.

A prece budu voliti jednu z techto politických stran! A sice
tu, kterou by málo kdo ocekával, a která nejvíc odporuje
mému smýšlení! Jeto ceská strana lidová!

Nekterí navrhovali novou politickou stranu, ale, ta je pri vo
lební reforme s hrozNými peneŽ1tými pokutami skoro vylou
cena. Jiní, aby se odevzdaly prázdné hlasovací lístky: i to je
nebezpecné! Koalicní cert nikdy nespí a kde máme záruky, že
prázdné lístky se nepripoctou k dobru vládním stranám a ne
jaký tribunál soudní, at již volební nebo správní, to neschválí?
Té jistoty nemá nikdo, at se vytasí s nejlepšími právnickými
znalostmi; ne nadarmo zní staré porekadlo, že každý paragraf
je ,zkroucený!

Ale hlasovací lístek, znející PfO' ceskou stranu lidovou, nepri
padne nikomu jinému než této, protože koalované strane!

A proc práve tuto stranu;- Ta je ze všech koalovaných nej
silnejší, pri príštích volbách dostane asi 70 mandátu, nás ne
spokojených je nejméne pul milionu, jeden mandát pripadá
na 20.000 volicll, tedy na 500.000 hlaslt 25 mandátu, tak že by
strana lidová vzrostla na 100 mandátu! A co se stane? Tato
strana je ze všech koalovaných nejuprímnejší, že v první rade
pracuje jen pro víru katolickou, nikoliv: pro demokracii a re
publiku, jak ostatní ctyri volicum nalhávají. Ze všech je Šrá

mek nejsympatictejší, ponevadž je nejchytrejší. Ukažte mi je
dinéhu, komu se zamlouvá onen nadvlastenec nezrízené cti
žádosti a domýšlivosti nebo ten prepapaný advokát nebo ten
chamtivÝ~edlák nebo ten clovek, kter)' je, kam vítr tam plášt,
a neví, co vlastne chce? Ale ceský lidovec jde svou cestou,
ví, co žádá, a polovice naší republiky jde s ním.

Když strana lidová dostane ~ch 100 mandátu, kopne do
koalicejí nemilé, spojí se s Nemci a ludáky a utvorí hrave
vetšinuse 160 mandáty! A první, co se zborí, bude všemi ne
návidená volební reforma,!

Kdo tedy chce cin n e, nikoli pouze theoreticky privésti
koalicia jej í neslýchanou volební reformu k pádu, musí voliti
ceskoustranu lidovou! Ne, abyste myslel, pane redaktore, že
jsem jejím clenem, Buh chran, byl jsem 15 let organisovaným
sociálnímdemokratem, dokonce delegátem na sjezdu v 1 '19II,
byl jsem volným myšlenkárem aJ slyšel jsem V; r. 1908 na sve
tovém sjezdu v Praze Ferrera, zustal jsem verným smýšlení
onomu, dodržel jsem program, který vudcové sociálne demo
kratictí v: praksi opustili! A jaký je rozdíl dne s mezi sociál
ními demokraty a lidovci? Žádný!!! Nebot pro všechny
zákony obe strany stejne hlasují! Ale mezi vudci je rozdíl,
nebot klerikálové jsou chytrejší, nezatajují svých choutek a
v první rade pracují pro Rím a nikoli pro osobní úcele, jako
ostatní koalované strany. '

A jako pan Dr. Kramár, tak koncí i moje malickost: Pán
Buh ví, že budu voliti ceskou stranu lidovou!

Ve vší úcte Dr. Fícek.

o Fordovi.
Pane redaktore!

Navazuji na clánek pana Jar. Adlofa »Methoda americká 
Ford, ruská - Lenin«; hodlám promluviti o »kapitalismu« a
"Fordismu«.

Je velmi zajímavé to prazvláštní ticho o Fordovi; ctu hodne,
ale ješte nikde jsem nenalezl delší úvahl1 o pohnutkách a cílech
tvorby jeho, a jestliže již toho thematu nekdo se dotkl, ucinil tak
nekolika rádky, ve kterých mnohdy duldadná dávka neduveri
vosti, vÝsmechu, zloby a i nadutosti nechybela. Tak se zdá,
že existuje nejaké dorozumení, smerující k tomu, aby bylo ši
rokým vrstvám verejnosti z a b rán e n o poznati snahy a cíle
Fordovy, a pokud jsou již známy, tyto sesmešniti a prohlásiti
za utopie a kacírství.

Nutno si predem uvedomiti, c,o jest cílem, ideálem ameri
ckého «krále automobilu« a v dohledné dobe i letadel, Mr. H.
Forda? Odpoved na tuto otázku zabrala by místa nekolika ob
sáhlých svazku, a velmi pekne ji vyložil For - 5ám ve svém díle
«Mé ideály«. - Strucne a výstižne jsou obsaženy v jeho hesle:
S 1u ž b a v e r e j n o sti.

Co 'jest cílem prumerného prumyslníka, obchodníka, krátce,
tak zvaného «kapitalisty«? V prvé rade opatriti své bricho, dále
prání (a ciny) znicit každého, kdo opovážil by se odporovati.
Predstavitelem tohoto typu jest - resp. byl - H. Stinnes.
Že mu nekrivdím, seznáme ze známé jeho odpovedi na otázku
proc že se dre, když má již tolik. «Pro rodinu!« znela od
poved. Pro rodinu, která mela nadeji na miliardové dedictví!
Krátce receno, idea Stinnesova jest nashromážditi co nejvetší
bohatství a moc pro sebe, jedním slovem pen í z e.

Je zajisté možno podezrívati Forda - u nás Batu - z cíllt
podobných, ježto i on nashromažduje milionový majetek. Je
možno ríci, že i u neho jest pohnutkou opatriti svuj brich. Ni
kdo rozumný nebude se však domnívati, že práce cloveka. ne
spocívá v prvé rade v duvodech existencních, to je zajisté
u Forda prvý duvod jeho cinnosti; záleží ale na dltvodech
jeho dalšího podnikání. Tyto duvody u neho jsou nám již
známy; je to snaha uciniti neco pro spolecnost prospešného.

Celkem vzato jest ale lhostejno, je-Ii cílem Forda nashro
mážditi majetek. Jeho cinnost jest již prospešná, nebot jiste
by dlouho ješte nebyl fungoval lidový vuz za tak nepatrný pe
níz, jak Ford to dokázaL Jiste u nás bychom se neobuli tak
levne i u jiných výrobcu, kdyby Bata nedonutil svými výrobky
ostatní ku sníženi cen. To je podstatná zásluha Forda; jeho
osobní duvody, ac nepochybuji, že jsou takové, jak nám je vy
kládá, mohou nám býti lhostejnými, práve tak, jak by tomu
mohlo býti u Stinnesa, kdyby se držel method cel k u prospeš
ných. ~

Pri rozmluve o Fordovi se známým bankovním reditelem
pravil mi tento, že není možno u nás pracovati tak jako
v Americe. Názor ten poprel náš Bata. Je ale jiná prícina ne
úspechu. Jeto nepodníkavost, bázen, nedostatek obrazivosti;
naproti tomu ale mnoho zkušeností a vedomostí, vlastností to
lidí konservativních. Jsme zde príliš pessimisté, chybí nám ten
americký optimism, ba radost a víra v život, v dobrý život.
Jsme príliš sobectí a pro strach aby nám neubylo, nedovedeme
polepšit, ani sobe, tím méne jiným. A když prece cást svého
majetku investujeme do nejakého podniku, je prvou naší sna
hou dostati jej zas co nejdríve zpet, proto výrobky naše jsou
co nejdražší a chytneme se každé príležitosti, abychom je ješte
mohli zdražiti. Za takových okolností ovšem bude dlouho
trvati, než priznáme, že je možno také u nás v Cechách,
v Evrope dopracovati se takových výsledkll, jakých se dopra
coval Ford, a dotud budeme považovati za nutné nezminovati
se o Fordovi. Prišlat by verejnost brzo k úsudku, že tem, kdož
u nás drží majetek, nepatrí, že s ním nedovedou hospodariti,
ci jel'l ve svuj prospech. A to poznání nemohou potrebovati
ani naší leví, ani praví. V tom jest hlavní rozdíl Fordismu od
kapitalismu. Kapitalista si je vedom svého špatného hospoda
rení vuci spolecnosti a bojí se, že brzo prestane jeho panství.
Proto shromažduje peníze ne d o ve den i c j in é ho
1. a k é! Luboš Midloch.

o družstevnictví.
Ctené redakci »Prítomnosti«!

Pan J. J. S. popisuje v císle 25. »PrÍtomnosti« družstevní
dkorku a vubec také t. zv. družstevnictví, družstevní socia
lismus, k cemuž mu zavdal prícinu a podnet pruyod druž
stevníku Prahou. Pruvod jsem nevidel a také nejsem povolán
napravovati omyly pana, J. J. S. ve prícine jím uvedených
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faktu o tomto predmetu, ale mohu zde podat malé vysvetlení
a odpoved na nekteré otázky, což ciním tím spíše, že již'
v jednom predcházejícím císle bylo neco podobného zarazeno
mezi »Dopisy«. Venuje-li se místo otevrené kritice o zmíneném
již druhu svépomocného hnutí nazvaném družstevním, zbude
snad i trochu pozornosti pro nekolik námitek.

Družstevnictví, myslím y. prvé rade konsumní, spotrebitel
ské družstevnictví apeluje v prvé rade na vrstvy hospodársky
nejslabší, tedy delnictvo, v druhé rade na úrednictvo a strední
stavy ostatní. Víme dobre, že jsou zde nedostatky v tomto
hnutí, ale není možno posuzovat celkovou organisaci podle
jednoho obchodního artiklu, v tomto prípade podle cikorky,
presneji receno dle názoru a dobrozdání jednoho prednosty ku
chyne. Družstevnictví buduj e tedy toho casu na soucinnosti a
vzájemné $oudružnosti nejchudších, ac práve v poslednejší
dobe možno prohlásiti, že i strední stav pocíM jinak si vy
svetlovat ideu kooperace, než jak to dosud cinil s urcitou pre
hlíclavostí.

V, clánku pana J. J. S. pozorujeme poznatky ponekud s roz
marností psané, s címž by se nemuselo nesouhlasiti, ale je tre
ba prece jen znáti urcité obchodní zásady, má-li se mluvit
li kompetencí o družstevnictví, které tvorí složku národního
hospodárství venkoncem ne nepatrnou, jak se snad soudí v kru
zích, jež se o veci nemají príležitost informovati. Družstev
nictví není majetkem urcité strany, prevládá ovšem živel so
cialistický, zde opet v konsumním odboru, jsou zde ovšem
i velká družstva zemedelská, agrární, která prirozeným vzta
hem jsou budována stranou zemedelskou.

O jednotlivých institucích a podnicích družstevnIch není
možno zde šíreji mluviti, jak bych chtel, ti, kdož mají sku
tecný zájem na veci, mohou se snadno pouciti v nekolika od
borných publikacích našich i cizích .(Prof. Totomianc - Druž
stevní antologie a jiné); také lonská družstevní výstava
v Gentu podávala pekný obraz mezinárodního rozšírení my
šlenky družstevní.

Je snad nutno ríci, že cíl a smysl družstevnictví spocívá na
sobestacnosti hospodárské, vylucuje prekupnictví a predražo
vání životních potreb a. obrací prípadné zisky opet ve pro
spech clenu. Mluvíme-li o družstevnictví, máme q, mysli po
nejvíce spotrebitelskou agendu, ale jsou zde i družstva vý
robní, pracovní, penežní, pak zmínená již družstva zemedel
ská, pachtovní a jiná. Družstevnictví tedy nevylucuje žádný
ohor lidské cinnosti, postupujíc za svým širokým polem pu
sobnosti k svému úcelu. To, že konsumní družstva nedávají
do obchodu zboží luxusního, je pochopitelno z toho duvodu, žel
mají své stoupence povetšine v delnictvu, které tedy nemá
na takovém zboží zájmu. Nelze-li práve u nekterého druhu
z)oží pozorovati výhodnejší cenu, než u ostatního obchodu,
stací pro družstevníka fakt již svrchu zmínený, že výtežku
v obchodu docílených používá se zase jen ku prospechu, zlep
šení podniku vlastních a ruzným zpusobem se rozdeluje též
oscbám sdruženým v družstvo.

Družstevnictví nemusí být filosofickým programem, je prav
dou, že jde za hmotným cílem, ale práve tak jako je možné
sdružování ve forme spolku klubu na základe duševních blíz
kých vlastnostech, (národních, spolecenských a j.) stejne tak
se shromaždují jednotlivci zde, aby si podali ruce k spolecné
práci materielní, k zabezpecení hmotnému, které mohou sami
kontrolovati. A nejen slovem, ale i chlebem živ jest clovek.

Družstevnictví není dobre chápáno v neinformované verej
nosti. Obchodníci mají prirozene své antipatie proti družstvum,
ježto vidí v nich konkurenci a nemohou pochopit, že by druž
stva zasluhovala nejakých podpor se strany státu. A delnictvo,
jemuž z nejvetší cásti konsumní družstevnictví náleží, nemá
casu polemisovat, proto si také tak mnozí brousí svuj kriti
cism na yeci, jíž neznají.

Celá historie družstevnictví zacíná v Rochdalu (v Anglii) zná
mými prukopníky, tkalci, kterí zakoupili v dobe veliké dra
hoty jeden yagon brambor. Cena zboží rozdeleného mezi jed
notlivce byla ovšem nižší, než jak se prodávalo v drobném
obchode. Na tomto principu byl zrízen první »konsum« a vet
šina ostatních až do dneška. Dnes muže být družstevnictví po
suzováno i jako regulátor cenový, ježto zabranuje ostatnímu
obchodu ve stupnování a prehánení cen. To se muže zrejme
pozorovati zvlášte v nekterých místech i u nás, na príklad
uvádím Ostravu s její »Budoucností«, která prevládá nad
ostatním drobným i velkým obchodem potravinárským.

Jsem s úplnou úctou Rtldolf Fischer, úredník,
Praha 11., Bredovská 4·

o proletárském 'umeni.
Vážený pane redaktore!

Dopisy ctenáru, jimž tak ochotne popráváte ve Vašem caso
pise místa, prevážnou vetšinou bud odporují názorum toho kte
rého clánku, nebo je opravují, doplnují a šíre rozvádejí. Ni
ceho z toho nemuže obsahovat dnešní muj dopis, protože s
clánkem pana K. Capka: »Proletárské umení« od pocátku až
do konce nutno pouze souhlasiti. A prece mne zlákal k napsání
nekolika rádku, a to snad práve proto, že je jakoby mne z duše
vzata mnohá a mnohá pravda, v nem obsažená.

Nesmírne lidský a oprávnený jest požadavek autorem vyslo·
vený, aby, umení bylo jakousi kratochvílí nebo potešením. Tato
slo~ nemohou profanovati umení. Nebot jest jisto, že nejen
vždy proletár, ale casem i každý intelektuál vyžaduje od knihy,
kterou berou do ruky, aby ho pot e š i I a. Proto nemuže delník
ani fabricka, remeslník ani služka obHbiti si knihu, kde básník
lící, a ješte k tomu docela nehledanými výrazy, práve to dusné,
tíživé prostredí, v nemž se sami celý den pohybují. Tovární
delník dobre zná šed svého života, ovzduší továrny, svoji dri
nu a únavu, vidí a: cítí dobre, bydlí-li v doupeti, strádají-Ii
jeho deti; a proto když již sáhne ke knize, nechce se tam set
kati zase s tím, co ho v živote den za dnem obklopuje. Tak
clovek neokreje, jeho duch se nepovznese, povaha se nezu
šlechtí. Rovnež myslím, že se nemohou ani tomu nejméne ná
rocnému ctenári líbiti básne, v nichž steží dva rádky mají lo
gickou spojitost, nebo jejichž forma. je naprosto nedokonalá;
výrazy ty nejchudší, ba vulgární, nebo které postrádají veškeré
interpunkce. Tato poslední vymoženost moderních básníku je
již nadobro odpuzující.

Vskutku jen takový román muže býti oblíbený a nejšir
ším ctenárstvem milovaný, který hovorí o lásce a hrdinství,
dumyslu a odvaze, dobru a kráse. To by bylo opravdu krásné
a povznášející, a snad ani ne sentimentální. A ten, kdo by ta
kové dílo dovedl napsati, vskutku by byl z nejpovolanejších
práve ten vyvolený: dokonalý umelec. Mohl-Ii by v naší lite
rature vubec nekdo vytvoriti podobné dílo, myslím, že by to
mohl jedine býti sám autor clánku »Proletárské umení«. Celá
jeho dosavadní tvorpa o tom mluví, ale snad mne na tuto my
šlenku neprivedly ani tak jeho povídky, romány a dramata,
jako ješte více ruzné clánky a essaye v casopisech a denních
listech, kde teprve jasne vyniká ona nedostižná a jedinecná
vlastnost autorova: o všem na svete umeti s úžasne bystrým
postrehem a hlubokým procítením, a prece proste psáti. Proto
není škoúa, - jak kdesi bylo receno -, že spisovatel Karel
Capek svuj ohromný talent propujcuje práci žurnalistické: ta
kové clánky s jejich hlubokými a prostými pravdami o lidech
a vecech pronikaj í stoháte dále do lidu, než mohou pronik
nouti knihy. A v tom je nesmírná zásluha. A proto: proc by

dílo, o jakém sní autor ve svém clánku o proletárském umení,
nemohlo vzniknouti práve z jeho pera?

Mukacevo. Božena Popova .


