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V PRAZE

Politika
Betleš:

Politické strany a jejich finance.
olitická strana je zarízení neobycejne drahé. Její
dování stojí velmi mnoho penez a její udržování
'i ješte více. Náklad na udržování politické strany
pá rok od roku, cím je strana starší, tím je dražší.
potreby rostou naprosto neúmerne s jejím rozvoorganisacním. Zvlášte v dnešní dobe, kdy je vše
itisováno a kdy politická strana zasahuje do všech
ru verejného života i do veliké vetšiny záležitostí
romých, musí si každé politické hnutí opatriti co
okonalejší administrativní aparát, aby <stacilo na
ly, které vedení i príslušníci ód neho ocekávají.
k to jsou veci celkem ješte jasné. Volicové a príníci stran mají již jakési predstavy o tom kolik
'onu korun takový aparát stojí. J ejich pr~dstavy
sice hodne mlhavé, protože žádná politická strana
ela dosud odvahy ríci svým clenum, kolik penez
tecne potrebuje, ale prece jakés predstavy tu jsou.
la neznámou pevninou jsou však již výlohy volebPovesti o nich jsou velmi fantastické ale sk utect je známa pouze nekolika málo vyv;leným kterí
taJi se k ní jen proto, že dovedou mlceti a kterí oby• e ovládají pak stranu, protože je mnoho lidí, kterí
ji V)'sostný zájem na tom, aby ti vyvolení mlceli
budoucnu. Nejtajemnejší je tretí kategorie vydání
litick)'ch stran. Patrí do ní provise, úplatky, koupe
populárních, poplatky za dobrovolný odchod osob
reditovaných atd. Organisace techto v)Tloh strany
taková, že proste není ani jediné osoby, která by je
hny znala. To je hotové zednárství uvnitr nejužo kruhu lidí, z nichž každý sice ví, že ten druhý má
ési vedomosti o nekterých v)Tdajích z této tretí kate'e, ale neví již, o jaké v)Tdaje jde ani jak podrobné
vedomosti jsou. Krátce: tato tajemství jsou tak
mná, že ani veleknezi o nich nemívají tušení.
Úhrnem možno ríci o nákladu na udržování poliých stran, že jsou to veci snad nejméne známé z cepolitického života. Veškerá mínení o nich shodují
však v tom pozoruhodném tvrzení, ž'e náklady taé presahují vždy pravidelné príjmy té ci oné polié strany. Strany žijí nad své pomery. Roztáhly
je pusobení do takové šíre a takové hloubky, že je
ste vylouceno, aby dostaly na clenském príspevku
, , kolik na svoji cinnost venují. Podle pramenu,
khž cerpají úhradu na své schodky, urcuje verejné
není rozsah jejich korupcnictví.
právní náklady stranické, ackoliv nedosahují
ani
eka na príklad výše výloh volebních, nejvíce strazatežují. Pro volby se totiž financní prostredky ziI snadneji než pro stálé a pravidelne se opakující
ady udržovací, které ostatne ani neprinášejí bez"trední náhrady ve zpusobu poslaneckého mandátu
pod. Laikové považují udržování politického aparátu
dobe mimovolební za neco celkem snadného a jednoY
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dU~,hého, a s~~Ší-.I,iná~ky financních referentu stran,
krC1}~meny vn~aJ~c~ 'Sl, že politictí lidé jsou vždy naklon,en} k prehanem. Neuvedomují si, jakého vztahu
nab~va nec~~t s~raníku k pJa,cení clenských príspevku.
Ne,m v~na? zadne ~rganisa~e, v níž by clenové platili
sve pnspevky tak spatne, Jako v politické strane.
V pro?inci r?k~l 10921byla na sjezdu strany ceskoslovenskych sOv~lal!:tuvpredložena také pokladní zpráva.
Byl~ ov;~m pnmerene upravena práve k úcelum sjezdove reZ1e. Podle této zprávy prijala ústrední poklad~a v l~tech v,19:1, ,1922 a 1923 celkem 871.000 Kc na
c~enskych p~lSr;evclch. Y téže dobe vydala však na potreby stramckeho aparatu - po odectení nákladu na
ob;cní volby -: více než 3,200.000 Kc! Clenský príspevek strany ceskoslovenských socialistu ciní rocne
12 K~, ~ ni~hž 75?,cl .má ,být! odvedeno ústr'edí. Jednoduchy vypocet poucuJe nas, ze tato strana mela od led~a lJ21 do pro~ince ro~u 1923 prumerne pouze 32.000
:Ienu. Je pro~te vyl?u~enoo, ž~ by bylo pouze 32.000
ceskoslovenskych soclal1stu. V zdyf na pr. Ceskoslovenská obec delnická sdružuje více než 400.000 delníku
~ zrí~encu a je možno predpokládati, že nejméne jedna
ctv~t.ma odborove organisovaných je organisována také
pohhcky. Skutecností tedy je, že veliká vetšina príslušníku vubec neplatí! Tuto jiste podivuhodnou okolnost, n~lze s~ vysvetliti jinak, než ž,e vybírati cástky tak
male, Jako Je 12 Kc, nestojí ceskoslovenským lSociali~,tum ~a námahu a že radeji sahají po financních zdroJlch, Jež možno snadneji inkasovati.
T~mer .mili5)ll korun ro~ne musilo si vedeni strany
opatrovah zpusobem, ktery nebyl v pokladní zpráve'
vysvetlen a do nehož nahlédne stranická verejnost jen
tehdy, když neopatrností nekterého zasveceného bratra propukne nehezká aféra. Ceští socialisté budou sice
tvrditi, že získali financní prostredky zpusobem zákonu neodporujícím, že vydelaly je jejich podniky atd.
a budou míti pravdu. Máme skutecne ve svém zákonodárství mezeru, která takové tvrzení umožnuje. Není
paragrafu, který by stíhal trestne zpusob, jakým byla
zajištena prosperita biografu »Louvr,e«, a neuplatnují
se ani zákonná ustanovení, která mohla by na pr. zabrániti výdelku, docílenému prodejem domu v Jindrišské ulici v Praze ministerstvu pošt a telegrafu.
Vtipná hlava ve vedení strany dovede ostatne i tak
nepríjemné okolnosti, jakou beze sporu je nechut platiti príspevky, využíti ve prospech strany. Takovou
vtipnou hlavu mela národní demokracie. Její zemský
výbor moravský delal obtíže a šel dokonce tak daleko,
že trval na provádení programu. Nebylo možno udržeti
stranickou disciplinu pravidelnými prostredky. Ty mohly by vésti jedine k vyloucení více než sedmdesáti
procent moravských clenu strany. Vtipná hlava prišla
k názoru, že moravští tvrdohlavci dostanou rozum, až
budou nuceni udržovati své sekretariáty jen z clenských
uzavrely se Morave fondy a výsledkem
príspevku.
byly jen dluhy a nemožnost jejich zaplacení. Morave
nezbylo nÍte jiného, než se podrobiti a uznati, že dodržování programu je v národní demokracii úmyslem
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velmi bláhovým, nebo jíti. Bylo omylem vtipné hlavy
z Liitzowovy ulice, že nepocítala s touto druhou eventualitou. Zde ISe tedy úmysl nezdaril. Zdaril se však pri
potírání
snah úrednických.
Koncem
dubna minulého
roku jeli jsme na národne-demokratický
sjezd. Cestou
ve vlaku snažil jsem se presvedciti
jednoho ze sekretáru, že strana musí delati politiku úrednickou,
chce-li
si udržeti svoje posice, protože
66% jejího
clenstva
tvorí úredníci. Byl jsem však poucen, že to nejde. Pan
tajemník mi vysvetlil, že úhrnná suma príspevku, které
dostane IStrana od úr,ednictva,
i pri nejvetším
šetrení
stací na udržení stranického
aparátu tak na jeden mesíc, a že zbývajících jedenáct mesícu žije strana z toho,
co jí dají prumysl a banky. Téhož poucení dostalo se
nekolikrát
i celému Všeúrednickému
výboru. Poucení
bylo tak názorné,
že Všeúrednický
v)'bor dodnes nemohl si poríditi ani clenského katastru ...
Komunistický
organisacní
systém je jiste velmi výhodný pro šírení komunistických
názoru mezi delnictvem, ale po stránce financní nestojí za nic. Komunistické buií.ky, zríz·ené v každém vetším podniku, tedy
v míste, kde se delnictvo nejcasteji zdržuje, mají mnoho
príležitosti,
aby poucovaly delnictvo o špatnostech
kapitalistického
rádu, ale peníze pro stranu si opatriti ne..,
dov,edou. Již proto, že musejí pracovati anonymne.
Komunisté mohou své nesnáze krýti financním
prídelem
z ciziny. Težší situaci mají již agrárníci.
Republikánská
strana bude vždy stranou koalicní. ] iž proto, že by nebyla sto udržeti své financní
hospodárství,
kdyby se
od ministerstva
zemedelství
odpoutala.
Armáda
ruzných inspektoru,
úredníkll zúcastnen)'ch
na pozemkové
reforme atd. pracuje velmi obetave pro agrární
stranu
a nahražuje
z vdiké cásti instituci
sekretáru.
Jsou to
vesmes úredníci
smluvní,
které jednomesícní
výpovední lhuta dovede vždy pouciti o výhodách obetavosti
pro stranu.
Vydatnou
pomoc
nalézá
republikánská
strana i v z'emedelských
subvencích.
Príslušníci
strany odhadují
velikost škod pri povodni nebo krupobití,
titíž lidé doporucují
podpory
pri meliora'ci,
opatrují
príspevky na chov. dobytka atd. a pcdporený
vždy se
odhodlá prispeti
strane, která tak vytrvale
pro neho
pracuje.
V roce 1924 rozdelilo ministerstvo
zemedelství 36 milionu korun mezi ctyricet pet zemedelcu, aby
zarídili vzorné žumpy na uložení hnoje. Sociální demokraté se tehdy velmi rozcilovali,
že vzorná hnojište
mohli si zaríditi jen clenové výkonného
výboru republikánské strany. Republikáni
u vedomí svých cílu neuznali za vhodno reagovati.
Prímo vzornou organisaci
má strana klerikální.
Lidovci mají sekretáre
vlastne v každé vesnici. Pan farár
nebo pan kaplan organisuje
ve jménu božím katolické
panny i mládence, katolické
deti, katolické rodice, katolické sedláky, chalupníky,
živnostníky
i tovaryše. Lidová strana platí mu starostí o zvýšení kongruy a pécí
o potírání sklol1l't k odluce církví od státu. Zachovává
si cisté ruce a prece má stranick)'
aparát v poráclku.
Ale uvidíme ješte, že ani takové opatrení není sto ony
ruce v cistote udržeti.
U nás - v Cechách a na Morave - žijeme príliš
rafinovane. Politické strany dostávají peníze ze státních
prostredkl't stejne v Cechách a na Moravc jako na Slovensku, ale u nás je korupce provádena
velmi opatrne,
strany dostávají po vetšine své podíly až z tretí ruky
a snaží se zachovati
aspon jakési dekorum.
Na Slovensku je lid prostý.
Nezavírá
se doma, naopak žije
na ulici, každý do jeho hospodárství
vidí. A také stra-
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ny na Slovensku se méne stydí a berou ot,evrene. Snad
je to ješte madarská
tradice.
U nás na príklad dostanou koalované strany 20 mi·
lionu Kc. Ale mohou vždy tvrditi,
že nédostaly nic.
Dva'cet milionu vydá se na subvence pro kulturní práci
a každý, kdo by tvrdil, že je to korupce, protože peníze
dostaly koalicní orgány, které od svého založení pestovaly jedine kulturu stranictví,
bude napaden jako živel
státu neprátelský,
barbar,
clovek beze cti, zkrátka:
bolševik. Nebo prípad s rozdelením
23 milionú den
pred volbami. Casopis N á rod n í p r á c e, který rekl,
že je to korupce, má od té doby povest tak špatnou, íe
dobrý prívrženec
koalice boykotuje
i trafiku, v níž je
prodáván.
Na Slov,ensku nemají techto skrupulí. Tam
stát dodá státotvorn)'m
stranám líh na výrobu koralky
docela verejne s písemným doporucením,
aby cistý zisk
venovaly svým fondtlm. Je zajímavo, že našla se slra·
na, která rekla, ž,e neobchoduje
lihem. Prirozene, že to
byla strana
špatná a že zvlášte list za státní peníze
vydávaný ji po zásluze odsoudil.
l~ekli jsme, že peníze na volby opatrují se snadncji,
než peníze na udržování
stran. Pred volbami je slranictví vyštváno na nejvyšší míru a straníci jsou mnohem obetavejší.
Této vetší ochoty k placení príspevku
strany také plne využívají.
Ani ne tak k získání penez,
jako spíše k zalStrení zdrojtl
hlavních.
Živnostenská
strana
ráda vysvetl~je,
že peníze na poslední volby
opatrila si jenom dobrovolnými
príspevky mezi sv)'nll
cleny. Ve skutecnosti
také vypsala volební dan padesátitisíc desítikorun.
evíme, do jaké výše byla dalí. za·
placena, jsme však ochotni
veriti,
že bylo splaceno
plných 100%. Náklad na tisk kandidátních
listin cinil
302.000 Kc. Koncem ríjna minulého roku prišel ke mne
jakýs muž israelského
typu, nabízel Národní strane
IJráce volební spojenectví
židovských
živnostníku a ob·
chodníku na Slovensku
a žádal za ne 200.000 Kc pro
svoji organisaci.
Byl kategoricky
odmítnut pres prohlášení, že by byl ochoten sleviti na 150.000 Kc a pres
hrozbu, že nedáme-li my, obrátí se k panu senátorovi
Trckovi.
Pozdeji bylo mi sdeleno,
že u živnostenské
strany mel více štestí. Zbylo by tedy živnostenské stra·
ne z celého volebního fondu 50,000 Kc, za které by za·
platila svoji volební agitaci v jediném kraji!
Podobného
nedopatrení
dopustili
se i sociální de·
mokraté.
Vypsali volební daií. jednoho mi,lionu petikorun a byli tak neopatrní,
že výsledek sbírek uverejnovali v Právu
Lidu. Výsledek
byl velmi žalo tný.
Sectete-li všechny
výkazy sbírek,
neprekrocíte
sumu
400.000 Kc, tedy pouhých 8%:!
Národní
demokraté
spolehli pri posledních volbách
jen na peníze. Potiskli
nesmírné
spousty papíru letákového, založili casopis N á rod,
který dvakrát denne
dávali zadarmo všem obyvatelum
Velké Prahy a všech
vetších mest republiky,
a i hotové peníze vyhazovali
plnýma rukama. Pracovali
tak nehospodárne,
že i jejich
fondy a úver vyschly. V pátek 13, listopadu - dra
dny pred volbami pokusili se ješte rozbíti schuzi
národní
strany práce v pražské Lucerne. Ale žoldnér·
ská
armáda
neproslula
nikdy
bojovn)'m
nadšením.
Když jeden z žoldnértl z MichJ.e byl ze schuze vyváden,
velmi prosil, aby nebyl odevzdán
policii, a na omluvu
uvádel, že j.e bez zamestnání
a že dostal IS Kc, ab
pískal. Tímto priznáním
bylo nám vysvetleno, pr'
národne-demokratické
demonstrace
proti politickým 0dpurcum
tak poklesly proti puvodnímu
rozmachu. Za
15 Kc i pražští pepíci pískali slabe.

Plltomnost
Financní prostredky získala národní demokracie
erem u tivnostenské banky, sbírkou mezi prumysly a dotací od své Rolnické jednoty. Všichni clenové
,azu prumyslníku dostali výzvu, aby zaplatili aspon
K na volební fond strany, která je bude za to
ániti pred sociálními požadavky jejich zamestnancu.
ucasne obdrželi radu, aby tento príspevek zahrnuli
režijních výloh svého podniku a tak zmenšili své
'ové zatížení. Jakýsi podiv vyvolala okolnost, že tavé dopisy dostaly i firmy nemecké, které vyhazují
é zamestnance, jakmile zjistí, že jsou ceského puodu, ale ješte vetší podivení vzbudil fakt, že nemectí
ul1lyslnícivolební príspevek ceské nacionální strane
kutku platili! Zvlášt veliký volební dar dostala náodní demokracie od Rolnické Jednoty. Každý clen
to organisace velkosedlákll a nájemcu dvoru zaplatil
Kc za hektar své pudy. Volebním darem nazývají
ríspevek H.olnické j-ednoty pouze národní demokraté.
tatní, uvažujíce, že národní demokraté za nej roz'li koalici, která nechtela vrátit velkosedlákum obecní
tek, mluví o tom ponekud jinak.
Strana lidová úcinne agitovala ve volbách PeroutOV)'111 výrokem (podle mého názoru velmi mylným),
že
dovcimají cisté ruce. Poucení o cistých rukou dostalo
nám brzy po volbách pri známém Kaderkove prol! proti redakci casopisu »Cech«. Dozvedeli, jsme se,
ona cistota není zvlášt skvelá, že lidová strana
oho vydelávala na pozemkové reforme a že zneužía evangelické zásady o braní levice bez vedomí praice. Ostatne ani pred tímto procesem nebyla legenda
cist)ch rukou nikterak oprávnena. Lidov~ strana neyla prece nikdy vynechána, když koalice brala kolekvne. I\lela ovšem znacnou výhodu pred st.ranami
tatními: pri braní byla šikovnejší.
Tejménešikovná je v techto vecech strana ceskolovenských socialistu. Je sice pravda, že brala více
ež jiné, pravdepodobne proto, že má mnoho prí slušíku, kterí v pomeru ke strane rídí se výhodn)'m prílovím, že košile je bližší než kabát, ale rozdíl rozhode není t.ak veliký, jak verejné mínení soudí. Své špatné
vesti nabyla strana ceskoslovenských socialistu ne
k rozsahem svého braní, jako spíš tím, že její mravy
yly velmi podobné mrav LImceskoslovenských stran na
lovensku. Brala príliš neostýchave. Príznacným pro
e je prípad bratrí Heidleru, v nemž za pul milionu Kc
la nejcn poslanecký mandát, ale i ministerské kreslo.
Strana republikánská mela pri posledních volbách
nacne financní obtíže. Delala volby na dluh a je zná0, že na dluh se vždy vydává více, než je nezbytne
utno. Osoby, u nichž možno predpokládati informoanost i urcitou duveryhodnost, ríkají, že jeden hlas
prišel na 19 Kc 50 h. Je to císlo celkem pravdepobné, uvážíme-li, jak byl ubíjen Prášek. A velká cást
ho byla vypújcena. Ovšem takový- dluh príliš netíží.
ude pouze úkolem strany, aby delala politiku, která
y oduvoclnila jeho odpis. A to strana dovede. Pred
'sÍccm byl jsem na jakési schuzi v Bratislave, kde
tmi hubovali na dra Engliše. A po schLlzi se mi sveili, že nekterým agrárním podniklnTI bylo odepsáno
rnem na 25 milionú Kc dlužn)'ch daní a poplatkLl a
dr. Engliš dosud odpis nezrušil. Snažil jsem se jim
vctliti, že oclpis dodatecne zrušiti Belze. Ale nevím,
se mi to podarilo.
Politické strany žijí nad své pomery. V tom je koren
~é korupce. Proto za nejduležitejší potrebu politické
an)' I,ovazuji s I u š n é pen í z e. Delat jenom to.
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nac tyto slušné peníze stací. Chudý varí z vody. Politické strany se nicí tím, že nechtejí být chudé. A naši
peciválové, kterí se chlubí, že se nestarají o politiku,
meli, by uvážiti, že i oni na rozmarilý život 6tran doplácejí. Nemeli by svoji lenost schovávati za ujištování,
že do toho nerádstva sahat nebudou.

Nové pokusy S volebním rádem.
II.
Vetší cásti té debaty, kterou svedl tisk ceskoslovenských socialistu o zmene volebníhO' rádu, chybí jasný
smysl. Mluví se o tom a o onom, pro pomerný volební
rád a proti nemu, a na konec J>ak nevíme, co se od nás
vlastne chce. O tech pak návrzích, kterým jasný smysl
nechybí, je skoro lépe nemluvit. Navrhne-li pan Kepka,
abychom vymysleli a zavedli takový volební rád, podle nehož by na 80.000 Nemcu prišel j-eden poslanecký
mandát 'a na 20.000 Cechu také jeden, tedy tomu ovšem
jasný smysl nechybí. To znamená, jak každý vidí, že
nám navrhuje, abychom tri ctvrtiny svých nemeckých
spoluobcanLl zbavili volebního práva nebo, chcete-li to
ríci jinak, snížili dosavadl1í cenu jednoho nemeckého
hlasu na ctvrtinu. To je asi totéž, co v Rusku delají
komunisté se sedláky. Tam na stejný pocet hlasu phjde v,e meste pet delegátu a na venkove jeden. Ale
práve pro takové veci nabylo sovetské Rusko špatné povesti nedemokratického státu a tato povest stojí v ceste jeho rozpínavosti, nebot ICvropská demokracie nechce na sebe navléknout takový chomout. Samo »Ceské
slovo« nescíslnekráte proklelo sovetské Rusko ve jménu demokracie práve pro tyto nedemokratické rády.
které nazývalo nerádstvem.
Nyní však pan Kepka
v témž »Ceském slove« navrhuje volební rád, který by
se ruskému podobal jako vejce vejci, a pan Sýkora, jinÝ
vynikající theoretik
ceskoslovensk)-ch socialistú, vyjádril v revui »Par1ament« sVLlj pokorný obdiv k bolševickému volebnímu rádu, protože prý umožnuje silnou
Vládu. To je ovšem pravda, bolševická vláda má síl:1
pi";mo sloní, srovnáme-li ji treba s naší vládou, kter:~
má pouze umírnenou sílu obycejné demokratické vlády.
Pod tlapami sloní síly ruské vlády mnoho bytostí vydychlo naposledy a nikdo nemohl prot.i tomu nic delat:
tak silná je tO'vláda. To my jsme a budeme proti tomu
vždycky jen žabari, nebot demokracie je, pokud se týká
silné vlády, vubec trochu žabarská proti tyranovi nebo
absolutnímu monarchovi. Na celé veci není ani tai(
pozoruhodné, že pan Kep'ka mohl s,epsati takové návrhy, nebot vždycky se najdou popletené hlavy, nýbrž
to, že »Ceské slovo«, ústrední list strany, ty návrhy
vzalo na chvíli za své. Pan Kepka se od té doby ovšem
odmlcel a zdá se, že byl ponechán v domácím politickém ošetrování. Ale ten fakt, že »Ceské slovo« jeho
fantasie považovalO' za docela vážný politický návrh
a jako takový je otisklo, 'Odhaluje vyšší míru zmatenosti názorLI o tom, co si demokratický stát, za jaký
chceme být považováni, mllže a nemuže dovolit. Když
pred nejakým casem národne demokratický poslanec
p. Antonín Hajn navrhoval podobný zpLlsob, jak opraviti skutecnost a pristrihnouti našim NemcLlm volební
krídla, uprímne jsme mu nadávali a »Ceské slovo«
s námi. Nyní ovšem skÚ'ro bychom meli pana Hajna
poprosit za odpuštení, když vidíme, že po jeho boku
se ocitají orgány, které dosud horlive na všechny strany vyucovaly pravé, prímé a ryzí demokracii. Pro kaz-
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dého, kdo je si vedom mezinárodního postavení našeho státu, je jasno, že takovým zpusobem s našimi
Nemci jednat nemužeme, i když bychom jejich poboul.
renlJfmohli zkrotit policií. Masaryk ve »Svetové revoluci« uvádí jako jednu z duležitých podmínek naší samostatnosti, abychom si dovedli získat sympatie sveta.
Bylo by beznadejné hledat sympatie sveta s takovým
volebním rádem v ruce. Mezinárodní svedomí cím dále
tím více se obrací proti utlacování národa národem.
To je docela organický vývoj. Mužeme proti takovým
. plánum ovšem uvésti také mravní duvod, i když nekter.í radeji ocenují t. zv. politické reality než mravní
duvody. že by bylo možno proti takovému volebnímu
rádu uvésti duvody mravní, je nesporno. Nepochybujme ostatne, že v príštím zas~dání Svazu národu objevila by se stížnost našich menšin proti nám a že by
nalezla mocné prímluvcí. I když by Svaz národu nemel snad proti nám s dostatek výkonné moci, jako ji
nemá proti Mussolinimu,
nemuže prece býti naším
úmyslem zarazovati se v Ženeve mezi ty nejhorší.
Ale ceskoslovenští socialisté vymýšlejí si za této
kampane proti demokratickým
zásadám ješte i jiné
zpusoby. Když loni prišla koalice s návrhem volební
reformy, která zavádela dvouprocentní kvorum a ruzná
soužení a penežité pokuty pro malé strany, nazvali jsme
to prvním stupínkem k mussolinismu; predvídali jsme,
že za krátko budou nové pokusy to procento nejak natáhnout. Ceskoslovenští socialisté dnes už nenavrhují
jen stupínek k mussolinismu,
ale dukladný stupen.
V tom zmatku návrhu, jímž kypelo »Ceské slovo«
v dnech nedávnýich, objevil se návrh, aby byly uznány
jen ty strany, které dosáhnou peti procent z celkového
poctu hlasu; objevil s·e i návrh, aby byly pridelovány'
mandáty nekterým obzvlášte silným stranám. Srovnáte-li reci, které na oduvodnení své volební reformy
pronesl Mussolini, s tím, co ted píší csl. socialisté, shledáte, že není rozdílu žádného. Z toho duvodu ovšem
odmítáme prijímat od csl. socialistu kdykoliv v budoucnosti jakékoliv poucování o demokracii. Kdo tak
brzy hází demokratickou flintu do žita, se k takovému
vyucování zrejme nehodí.
Pres tyto jednotlivé návrhy, kterým tisk p. poslance
Stríbrného velmi laskave poprává místa, nemá, jak
jsme už podotkli, diskusse cs!. tsocialistu žádného_jednotného charakteru. Je to jen neklidné teká ní mysli
kolem volebního rádu .. Pan Kahánek, obycejne hlavní
prorok všech zmen, se obrarCÍse stranu na stranu, mluví
každý den neco jiného a nemohl by prísahat na žádné
ze svých slov. Pozorujeme jen jakousi neurcitou náladu proti pomernému volebnímu rádu a vzrustající
sympatie pro starý princip vetšinových voleb. Této nálade nepodléhají ostatne jen csl. lSocialisté; také pan
profesor Weyr, jeden z hlavních puvodcu naší ústavy a
tedy také zásady pomernosti, která je ústavou zarucena, prohlásil nyní velmi uprímne, že byl vrelým prívržencem pomerného volebního práva, ale že jím už
není, že se stal že Šavla Pavlem. Podle jeho názoru
náš lid není dosti zralý pro takovou vymoženost. Celé
této debate o pomerném a vetšinovém volebním rádu
schází dukladná analysa nadeje, že by vetšinové volby
umožnily silnejší vládu. Bylo by treba pokusiti se na
základe dosud známých volebních cifer v okresech uciniti si aspon približný obraz o výsledku vetšinových
voleb, abychom videli, jsou-li ty nadeje oprávneny. N amítne se nám snad, že to nejde. Ale nejde-li to, nemu-
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žeme-li ani približne odhadnouti výsledek, jak muže
potom n~kdo navrhovati nám vetšinové volby jako lék?
Pekný léft', "kdYf. neznátrie jeho úcinku! :rakové debaty jsou vubec jen mluvením do ~duchu;2dokud nám
nebude dokázáno aspon s urcitou 'pravdepodobností, že
by vetšinové volby prinesly podstatne jiný výsledek
než volby pomerné. Musíme dríve zvedeti, o jaké reální
predpoklady se opírá nadeje, že by jiný zpusob voleb
umožnil silnejší vládu. Do té doby jsou pro nás vetšinové volby také jen skokem do tmy. My ovšem myslíme, že by v podstate znamenaly setrvání ve starých pumerech a že by neprinesly dukladnejší zmeny. Pan
profesor Weyr praví, že náš lid není zralý pro pomerné
volební právo. Ale lid, který není zralý pro pomerné
volební právo, není ani zralý pro vet~inové. Anglie a
Amerika, kde se zachovaly vetšinové volby v nejcistši
podobe, nejsou zememi zanedbaného lidu, nýbrž nejuvedomelejšího a nejvychovanejšího k demokracíi. To
by tedy nenasvedcovalo thesi, že vetšinové volby jsou
pomuckou pro zeme s lidem politicky méne uvedomelým,
yidíme-li, že jen zeme s lidem politicky nejvychovanejším pri nem setrvávají. Ta okolnost, že v Anglii neb
Americe jsou jen dve nebo tri velké strany, nemá svúj
duvod ve volebním rádu, ale spíše v povaze lidu. Také
pri vetšinových volbách muže vznikati mnoho stran.
Považme ohromnou rozlehlost Spojených státu: .mužeme uveriti, že jen vetšinové volební právo zabranuje
v této zemi vzniku nových stran? Jak snadno by na tak
obrovském území mohla vznikat nová hnutí, casto
místní povahy! Že se tak nedeje, toho se dotýká i Masaryk ve »Svetové revolusi«, kde praví:
»V Anglii a Americe jsou posud jen dve velké strany,
ale je velký pocet církví a sekt; individualism a subjektivism
je tam náboženský, církevní - v zemích katolických a polo.
katolických
(v Nemecku)
pomocí státu zachována jednota
církevní, ale za to se individualism
a subjektivism projevuje a vybijí v stranictví politickém.«

K Masarykovu výkladu treba pripocísti i vliv de,centralisace: v Americe, která je silne decentralisována
zákonodárne i administrativne, mohou se místní hnutí
vybíjeti v autonomních sborech. Jak patrno, není to
tedy pouze volební rád, který delá málo stran, nýbrž
celá povaha a výchova lidu. My jsme pred válkou také
volili podle vetšinového principu, a prece jsme tehdy
me1f ješte více stran než dnes! Vetšinové volby nelze
tedy jen tak jednoduše prohlásiti za lék proti stranické
roztríštenosti. Spíše lze u nás ocekávati, že by vznikly
nové odstredivé momenty ciste místní povahy. Myslí·
me, že si v té veci deláme dosti liché nadeje.
Krise, kterou nyní prodeláváme, není krisi, která po·
chází z malých stran nebo ze stranické roztríštenosti,
nýbrž je to krise koalice. Tech šest stran, které tvori
naši koalici, musíme už prece vke méne pokládati za
definitivní a oficielní roztríštení našeho politického života. Píše-li p. Kahánek, že »nechceme, aby dnešní desolátností, stranickou hypertrofií a hospodárskou ne·
cinností by} zkompromitován
par!amentarismus«, lze
mu vytknouti
nedostatek
jasného
názoru. Jaká
stranická hypertrofie?
Jak jsme již podotkli, z malých nových stran nedostala se do parlal,Dentu am
jediná a koalicní strany jsou tam mezi sebou. Ktero
z koalicních stran pokládá p. Kahánek za príznak stra
nické hypertrofie? Na komunisty žádná volební refor
ma nedosáhne. Chce tedy p. Kahánek takovou reform
která by shasla svícku života dokonce nekterým koalic
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tranám? To je ovšem nesmysl. Tak co vlastne
on i ten, který ho poslal?
oalice má v parlamenteiv,etšinu, \tf uŽ ljkoukoliv.
la-li se tato vetšina a my s ní do krise, je to
, která je zalo~rna v povaze této vetšiny. Jediná
ní reforma, která by v této souvislosti mela
1, musila by zjednodušiti stranické
pomery uvnitr
ke. A takovou reformu pr,ece nikdo nemuže vážne
hovat. protože by to musita být reforma, která už
áct mandátu prohlašuje za nedostatecný pocet pro
upení strany do snemovny! Všechny minulé, príé i budoucí krise pocházejí z nesourodosti koalicstran: tomu neodpomuže žádný volební rád. Nevubec nadejí na jednolitou vetšinu. At jsou koaí strany seberlépe chráneny volebním rádem, naše
ina vždy bude naklonena krisím, ponevadž pojítko
i cleny vetšiny je slabé. A vymysliti si takovou reu, která by koalicním stranám dávala tolik man, ze by i po vystoupení jedné ci dvou stran z koabyla zachována koalicní vetšina, naprosto nelze
takového porušení nejprimitivnejších
demokratich zásad. jaké je obsaženo ve fascistickém návrhu
epky. »Nová Evropa«, která jakoby z oka vypadla
k~mu slovu«, žádá »ne poprení demokracie, ale
oZlvotnení, aby nebyla souhrnem nemožných komisu. znemožnením praktické lidové vlády, parenitrucovitých, malomocných, krátkozrakých«. Co to
y, pro. boha, má být? Jsme priprav'eni sl~šeti, ale
do, mImo p. Kepku, který prý to tak nemyslil, jak
povídal. nám neríká nic urcitého. Je tím »souhrnem
ožných kompromisll«, tím »pareništem trucovih« snad míneno neco jiného než koalice? Dnešní
'se ie krisí koalice, a jin~ parenište trucovitých na to
ají vliv. Hodlajíce zažehnati tuto krisi, 'chc'ete de· volehní reformu proti koalici? Nebo co tedy. mue se ptáti již po nekolikáté, se chce?
Zdá se, že nekter)'lTI lidem jen vypovedely nervy,
yi musili jít z vlády. Je to okamžitá nervosa, a hned
se nro ni žádá nový zákon. Te pravda, jsou krise.
e pri složitosti našich pomeru sotva kdy vetšiny
našem parlamente zcela zbaví krisí. Demokracie vuje tak trochu permanentní krisí. K temto krisím
\jcní strany znamenite prisDely. vychováva ;íce k ne'rnému stranictví. Rozdrobily národ a ustanovily
Vidíme. že poiem národního celku nám zmizel
pra·j koalicních stran. Odtud tedy musí Docíti rea. K rise daií se zmírniti ien tím. že koalicní stranehudou své chvilkové zá ;my stavet nad vedomí
'sl11šnostik n~rodnímu celku. Dnes vidíme. že nás
tejí prísným zákonem napravovati reformátori. kterí
i potrehují reformy.
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bert Dell:

Stává se Francie fascistickou?
Politickýrok 1926 by! zahájen ve Francii za okolností, které
nazvati ~fastnými. Za rok 1925 mela Francie postupne
· vládya šest financních ministru, a postavení nynejší vlády
Dyncjšíhofinancního ministra daleko není jisté. Rozluštení
cnlho problému není v dohledu. Každý politik, který si
že cinit nárok na autoritu v této veci, má své svlastní re• ale žádný z nich nemá odvahu navrhnouti první a nejdulejšf podmínku stabilisaci franku. Nebot žádný francouzpolitik nemá odvahu postaviti se proti jistým mocným
Jm6m, které se dívají neprátelsky na stabilisaci.
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Ve skutecnosti jest francouzský lid sám mnohem zodpovednejší za nynejší situaci než jeho politikové, nebO! hlavní její
prícinou jest neochota obyvate1stva platiti prímé dane nebo prijmouti jllepríjemná, ale nutná opatrení. Navrhne-li minisj;J; financí neco z toho, svrhne jej okamžite snemovna z ohledq na
pocity národa. Jaký byl pravý puvod neoblíbenosti, které se tak
dlouho tešil pan Cai1laux, ne-li fakt, že byl puvodcem dane
z príjmu, a že jeho zákon o dani z príjmu ve svém puvodním
znení, než byl rozbit na kusy senátem, by byl dan z príjmu
uskutecnil? Zkušenosti pana Cai1lauxa nebyly takové, aby do'daly odvahy kterémukoli jeho nástupci k následování jehd
príkladu. Ale prece jen málo lidí pripustí, že jsou zodpovedni
za svuj neúspech, a Francouz nejméne ze všech. Tak tedy francouzský národ vysvetlil svým politikum, že pokusí-li se vážne
usporádati národní finance, uciní tak s risikem své politické
kariéry, ne-Ii své svobody, a svalil pak všechnu vinu na politiky a par1amentární systém.
Jest dnes ve Francii modou prohlašovati, že par1amentární
systém není k potrebe, a na rúzných místech - zásadne si odporujících v jiných ohledech - se mluví o diktature. Od té doby,
co se verejnost seznámila se slavnou diktaturou proletariátu,
se užívalo slovo diktatura, které ve skutecnosti znamená neomezenou vládu jednoho muže, ve velmi neurcitém smyslu. Znamená dnes každou farmu neústavní vlády. Tak nedávno vyzýval
francouzský socialistický recník své soudruhy, aby zrídili diktaturu socialistické strany, protože, neuciní-li tak, predejde je
diktatura fascistická.
Tento zpusob reci byl vzat snad až príliš vážne v jiných
zemích. Myslím, že mnoho lidí verí, že se chystá ve 'Francii
fascistický nebo jiný pt-evra,t. Priznávám, že nevidím ani známky toho. Dnešní politická situace není nová. Ve Francii byl
vždy antipar1amentarismus, i na krajní pravici i na krajní levici,
pokud se pamatuji a kdykoli se veci dobre nedarí, mluví lidé
tak, jako mluví dnes. Jest jakési ospravedlnení pro francouzský
antipar1amentarismus. Par1amentární stroj nikdy nepracoval ve
Francii dobre, cástecne proto, že systém dvou snemoven se
stejnou mocí se nehodí k práci, ale hlavne snad proto, že vyžaduje systému opravdových stran, jakého Francie dosud nemá.
Jt.den vynikající Francouz mi kdysi rekl: »Ve Francii není politických stran. Jsou tu jen politické kliky.« Bylo, by nad lidský
rozum urcíti pt-esll.ýrozdíl v zásadách, které delí každou z deseti skupin, na než je sncmovna rozdelena, od každé z ostatních skupin. Systém se pohybuje ve varlném kruhu. Protaže jest
zde tolik skupin, jest obycejne francouzská vláda jakýmsi politickým zverincem, skládajícím se z ukázek všech druhu. A
mnúŽství skupin pochází z této metody pri tvorení vlády. Poslanec, kte;ý'by se nerlostal k úradu z vlastních zásluh, nabude okamžite schopností státi se ministrem, utvorí-Ii skupinu a má
k disposici dosti hlasu.
Smešné jest, že kdykoli se uciní pokus 0' skutecné strany,
podle metod v Anglii samozt-ejmých, jest to prohlášeno za
urážku prvních zákonu par1a:nentární vlády. Vyloucí-Ii nekterá
strana clena, který se prohlásil za kandidáta na nekterý úr-ad,
dclaje oposici kandidátu ze své vlastní strany, a dal se zvoliti
hlasy jejích odpúrcu, postaví se T e 111 p S na zadní nohy a káže
strane o hanebné nesnášelivosti. Má-li se nekterá strana rozhodnouti, za jakých podmínek se chce pripojiti k vlácie nebo ji
podporovati, nebo navrhne-Ii urcitý politický program, nebo
staví-Ii se proti prijetí svých politických odp{'!rcu do kabinetu,
predpokládajíc, že bude sestávati jen z jejích prátel, jest obvinena, že nahražuje parlament »kluby a klikamí« a že se p0kouší »vylouciti republikány z republiky«.
Alespon polovina
francouzského tisku by pokládala za docela prirozené, kdyby se
vzdali dva clenové nynejší anglické vlády a Baldwin by je nahradil Uoydem Georgem a Ramsay MacDonaldem, a za velmi
špatné, kdyby kalegové Baldwinovi v kabinetu necO'namítali.
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Poncvadž se vcci mají takto, pokládám za predcasné tvrzení,
že parlamentární
systém ve Francii zklamal, neboí je treba jei
teprve zkusiti. Ale to francouzská verejnost neuznává, a snad,
bude-li pokracovati nynejší parlamentní zmatek, pohorší se dríve
nebo pozdeji francouzský
národ a pokusí se o neco jiného, ale
to se podle mého názoru nestane v nejbližší budoucnosti. Vzpol1ieneme-li si, jak mnoho zklamání dotýkajícího se blíže jejich
denního života než jakékoli
politické nedostatky snesli Francouzové trpclive po celé gencrace, proklínajíce
je pri tom neustále, jisme nakloneni vcriti, že to bude ještc trvati ncjakou
dobu, než dojde k skutec~ému
rozhorcení. Vím, že zmeny ve
Francii se obvykle delají revolucemi, protože se málokdy delají
reformami,
a že vycerpá-li
se konecne neobycejná
trpelivost
FranC0I17U, rozbíjí pak obycejnc všechno; ale nyní se mi nezdají by'ti naladení pro revoluci ani na pravici ani na levici.
Prancol1zské diktatury v minulosti byly spojeny s vojenskou
slávou. Napoleon nT., pravda, nemel vla tní slávy, ale težil ze
svého jména a z jeho tradice. Povinnost
ubohého muže, žíti
podle svého jména a tradice bez ohledu na všechny své prirozené sklony, jej znicila. Po jeho pádu nemela Francie jednou
daleko do r1iktatury, neboí jest pravdépodobno,
že by byl' generál Boulanger
zvítezil,
kdyby se nebyl dal napálit a neopustil zemi. Byl to ubožák s nedostatkem odvahy a inteligence,
a nemel slavnou povest, ale mluvil o tom mnoho a vypadal
velmi honosne na bílém koni 'V trírohém klobouku. Jeho hlaVním
heslem bylo volání po orlplate proti Nemecku. Ale toto volání
skoncilo. Francie dosáhla odplaty a byla jí zklamána. Francouzi
jsou vyléceni ze své lásky k vojenské sláve, alespon pro prítomnou dobu. Jsouce daleko domýšlivosti
a vyzývavosti,
jsou
sklíceni a mají nebezpecne málo duvcry v sebe a svou budoucnost. Ani jeden generál není oblíben a nemá nejakou nadeji
státi se párodním hrdinou. Zdá se mi, že tu není nejmenší
nadeje na vojenskou diktaturu. Ale ríká se prece, že fascismus
je nebezpecím. Fascistické hnutí ve Francii, jaké dnes jest a nevypadá nebezpecne - jest jen starým bonapartismem
bez
Bonaparta nebo jakékoli náhrady za neho, neboí pan Mi1lerand
sotva odpovídá obrazu. Fascismus má tu nehodu, že se prudce
proti nemu staví Ac t i o n Fr a n <; a i s e, takže jsou protipar1amentární síly pravice rozdvojeny. A jak má býti dosaženo
fascistického
prevratu?
Armádou?
Pochybuj i velmi, že by
armáda mela takové úmysly, i kdyby je meli generálové. Asi
pred dvaceti lety odmítl sedmnáctý pluk stríleti na vzbourené
vinare na jihu, ackoli dostal rozkaz od zákonité vlády. Takový
prípad muže nastati znOVI1, zvlášte prijde-li rozkaz od puvodett
neústavního hnutí proti zákonité vláde. Branci odmítají stríleti
na civilní obyvatelstvo.
Pochybuji
také, že by metody, užívané italskými
fascisty
za dlouhé prípravy k pochodu na Rím, mely úspech ve Francii.
Francouzi jsou snad trpehví, ale jsou také bojovní, a nedají se
klidne vražditI a pleniti bez odporu, jak einili mírnejší Italové.
Zacnou-li
francouzští
fascisti zapalovati
úradovny
delnických
svazu, násilím vyháneti mestské rady, prepadati soukromé domy
a vyhazovati jejich obyvatele, mohou se dockati toho nejhoršího. Mimo to meli italští fascisté krále na své strane a vládu
príliš slabou nebo príliš souhlasící s nimi, než aby se s nimi
pustila do boje.
Pochybuji,
že by se francouzským
fascistum dostalo pomoci
pana Doumerguea
nebo že by jim mnoho pomohla, kdyby ji
meli. Mohli by míti vládu na své strane, ale podle mého náZGru pokus o napodobení postupu italských fascistu ve Francii
by vedl, nebyl-li
by okamžite
potlacen vládou, k obcanské
válce, jejíž
výsledek
by snadno
mohl býti fascistum
nepríznivÝ.
Zbývá návrh jednoho amerického
deníku, aby se snemovna
rozpustila a již nesvolala. Podle toho listu jest pan Doumergue
0choten podniknouti
tyto veci. Opet o tom pochybuj i. A po-
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chybuj i ješte více, že by senát, jak americký list myslí, na·
jednou souhlasil s rozpuštením
snemovny k tomu úcelu, kdyby
jej pan Briand nebo pan Poincaré o to požádali. Senát je možná
konservativní,
ale jest verne republikánský a ústavní a senátori
by meli velké podezrení, že by se stah prvními obetmi.
Jakýkoli
zpusob diktatury
se mi zdá pravdenepodobný ve
Francii,
dokud zde nebude muž s temperamentem
a vlastnostmi diktátora a s nezbytnou popularitou. Pokud vidím, není
tu takového muže ani mezi generály ani mezi politiky, ani kdekoli jinde. Italie mela Mussoliniho.
Fmncie
nemá ani Boulangera. Dv~ vedoucí postavy ve francouzské
politice, ne výslovne na lev'a, jsou Briand o Poincaré. Pan Briand má jistou
oblibu, ackoli neovládá tak verejnost
jako parlament, ale nic
není vzdálencjší
jeho povaze než diktatura.
Je presvedcivý,
diplomatický,
prizPlhobivý
- mistr v umení smirovati nesmi·
ritelné - ale ani zdaleka se nepodobá diktátoru a nemá jiste
nejmenší sklon k této hre. Pan Poincaré má k tomu snad více
sklonu, ale zdá se mi, že nemá k. tomu kvalifikací. Jest predevším právníkem se studene právním smyslem a má velmi málo
predstavivosti.
Nerekl jednou o nem Clémenceau, že ví všechno
a nerozumí nicemu? Ostatne Poincaré není ani trochu populární
a nikdy nebyl. Žádný Lotrinan není nikdy ve Francii populární.
Francouz.ský diktátor by musil prijíti z jihu. Napoleon byl více
Ital než Francouz, s hereckou stránkou povahy, která, je typicky
italská,
a kterou potrebuje
diktátor
ve Francii stejne jako
v Italii. Zbývá pan Mil1erand, který se neteší oblibe a pripadá
mi, jak rekl Bismarck o lordu Salisbury, jako drevená tyc pre'
malovaná na železnou. Kdyby byl Clémenceau o neco mladší
a kdyby si byl udržel moc nad národní fantasií, rekl bych, že
jest to jediný muž ve Francii, který by dokázal zríditi dik·
taturu, ale ovšem dnes o nem nelze uvažovati. Bez ohledu na
jeho vek jest zajímavo videti, jak naprosto se na starého tygra
zapomnelo.
V celku bych rekl, že protiústavní
hnutí na levici by mohlo
míti více úspechu než na pravici. Kdyby byla u vesla soeia·
listická vláda,
mohla by, kdyby chtela,
sáhnouti po proti·
ústavních metodách se zr1a.rem, alespoii na cas. Ale jest pravde
nepodobno, že by se ustanovila socialistická vláda, a i kdyby
hyla, byla by prísne ústavní. Muj názor jest, že zmatek ve
Francii bude pokracovati.

Národní

hospodár

Dr. Jan Prenosi,z:

O ohroženém stavu.
Prím)' podnet k této úvaze dala mi diskuse o Batu.
Jako ctenár »Prítomnosti« pozoruji z jednotlivých do.
pisu pro a proti Batovi, že debata byla svedena na pole
otázky živnostenské. Každému, kdo jen trochu zná
opravdu katastrofální stav nekter)7ch našich remesel,
zejména obuvnictví, bylo hned od pocátku zjevno, že
protibatovcum nepujde v jejich prípisech o ten zvláštní
zjev spoleóenský, jakým Bata je, jako spíše o stavovské
horkosti, kterých je tím více, cím konkurence Batova
je vetší. Takové pak detaily, jako na pr. ž·eBata hudí
o 2. hod. nocní své duverníky, aby jim dal nejaké zá·
vodní instrukce, jsou jen jednou z posleclních zbraní,
jimiž se snaží obuvnický maloprLlmysl brániti se pred
casné smrti. Ovšem nekteré bolesti, které za svuj stav
tlumocil v 8. císle »Prítomnosti«
pisatel, oznacen
proste »obuvník«, jsou skutecné, a bude jiste na míst~
když se tím budeme, byt i jen theoreticky, zabývat. P
tom budeme míti na pameti, že otázka obuvníku jest'

Pr/tomnost
v)'sekem onoho velikého

problému, který Dr.
ním
h o s pod á rí »živnostenskDu otázkou v prumyslové výrobe«.
es není jiste nikomu tajným sociální postavení
ých remeslníku a živnostníkl1, které - stejne už
benéválecnou a poválecnou tísní hospodárskou -a více pohlcuJe v'elkovýroba a delá ze samostat, byt i sociálne slabých remeslníku nesamostatné
vislédelníky, kterí rozmnožují jen rady nezamest'š nazÝváve svém N á rod

'ch.

duležitosti a oprávnenosti remeslnictva je nekolik
rujících si názoru. Stoupenci velkokapitálu hlásají,
elkov)Trobejest dáti prednost, protože muže za téže
ahy dodati vetší pocet levnejších výrobku; delnívelkovýroba skýtá príznivejší podmínky !Sociální
·Ší mzdy, kratší dobu pracovní, humanní zarízení
.). Naproti tomu obhájci remesel tvrdí, že maloživnictvo, zejména u nás, tvorí znacný díl prumysloO obyvatelstva, že u remesll(íka
jest takrka vždy
most sociálního vzestupu, a konecne že remeslnictvo
esentuje sumu technický'ch vedomostí, zrucností a
obního kapitálu, který nastrádaly celé generace.
y nechceme zde rozhodovati, který z obou uvedeh názorl1má všeobecnejší platnost. To nám cástecukazuje a ješte lépe ukáže sama životní prakse.
vdou však je - a to si rekneme bez vší horkosti
, že remesla prestala už dávno býti jedinou a nejvy" ejší formou výrobní. Pres to pro prechodnou dobu
tupu od malovýroby k velkovýrobe nutno s remepocítati a 'chrániti je proti prekotnému ubíjení.
·ko je si ješte dnes predstaviti naše horácké kraje
tisícú a tisícú chalupnícku, u nichž remeslo tvorí
tný doplnek nepatrného hospodárství. Tisíce rodin
žije bud z remesla anebo upadá v prímou a málo
videní hodnou závislost na statku.
Zájem výrobní nikde nestretl se tak se zájmem so'lním, jako práve na poli živnostenské otázky. Nám,
erí žijeme v dobe reforem a sociálních opatrení, nelze
vyhnouti ani otázce drobných remesel. Tu nejde,
spon u prevážné vetšiny remesel, o být ci nebýt, ale
'še jak umožniti lehcí a bezbolestnou smrt. Proto
otožnuji se s oním obuvníkem, který žádal v »Prínosti«, aby remesla nebyla popravována naráz, jak
e zájem výroby, nýbrž tak, aby to vyhovelo také
jmu sociálnímu.
Podstatným znakem hospodárského liberalismu, jaký
ádl v 19. století, byla volná soutež se všemi clltsledky,
jména s tím, že vítezem v boji jest, kdo nejvíce prová a kdo múže nabídnouti spotrebitelum lepší a levjší zboží. V zásade je tato možnost dána takovému
dnikateli v nejširším slova smyslu (tedy i remeslnívi), který projeví vetší pracovní zdatnost, který
úže ve svém závode provésti vetší a dokonalejší delpráce, který si ml1že obstarati vcas nejmodernejší
'robní vynálezy a procesy a který konecne prevahou
ého kapitálu múže si zajistiti širší odbytište a stálejší
hy. což je nutný predpoklad pro zavedeni výroby ve
lkém.
U:>: z tohoto schematu
vysvítá, co pomáhá velkovýobe, takrka automaticky zabíjí remesla. Je to prede"ím lllohonásobné zvýšení výkonnosti pracovní, dolen' ednak používáním stroju, jednak dt1slednou
elbou rráce, dále odborne obchodní postup pri nápu, .pracování a prodeji tova:ru, a konecne vetší
ožnost a snažší podmínky pri obstarávání úveru.
Velkovýroba s jedné strany vyžaduje nákupu ve vel-
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kém, s druhé pak zase podminuje prodej také ve velkém. Dobré a výhodné stránky toho netreba zvlášte vypocítávati. Stací zaji"lté uvésti jen príkladem, že vetší
odbyt nese s sebou menší risiko ztráty, menší režii a
tudíž i nižší Iceny zboží. Podobne je tomu i s úverem.
Velkovýrobe se dostane snáze a levnejšího úveru než
drobným živnostem, protože podnikatel má zpravidla
vetší kapitál, který - jsa vetší zárukou - zmenšuje
t. zv. premii risikovou (t. j. úrok za zapujcený kapitál),
obvyklou pri kreditování malých remeslníku, nemajících casto mimo svoji poctivou práci a páru pracovitých
rukou zhola nic. Nevýhodou také jest dnes bežná skutecnost, že remeslník a živnostník vubec musí velmi casto prodávati z velké cásti »na dluh« cili - jak praví
Engliš - na »konsumentský úver«,který
potom musí
casto težko (evidence, výlohy s vymáháním, nepríjemnosti, ztráta zákazníku a pod.) od svých zákazníku vymáhati a na který mu proto málokdy poskytnou úverní
ústavy zálohu nebo zápl1jcku. Kdežto za velkovýrobou
stojí zpravidla celá rada bankovních ústavl1, ochotn\Tch
prevzíti nekdy i financování celého podniku (na pr.
stavby), neml1že maloživnostník bez záruky na vecech
nemovitých, jichž obycejne nemá, sehnati ani halére.
Konecne nelze u velkopodniku prehlížeti ani obchodní vedení. Nebot zatím co velkopodnik má k dispo!sici celý štáb odborne vzdelaných úredníku, venujících
se výhradne pozorování pohybu cen, poptávky a nabídky na burse a trhu vubec, obstarává si maloživnostník nejcasteji nákup a zpracování surovin neb polotovaru, jakož i prodej a veškeru manipulaci zbožím sám.
A tak vubec lze u T-emeslníka casto mluviti spíše o obchodním nevedení než vedení. Stejné nedostatky lze
zjistiti i v organisaci výroby, nebot nekolik konkurujíckh velkopodniku lze snáze sdružiti na spolecný výboj a obranu, než tisíce a tisíce drobných živnostníkl1,
'kterí casto velmi skromne hájí svoji existenci pouze
tím, že v tom neb onom míste mají lepší stanovište
anebo že jsou osobne zdatnejší.
Než ani tímto jsme nevypocítali všechny cinitele,
kterí podporují prímo nebo neprímo velkovýrobu a zabíjejí malé živnosti. Nutno ,vzpomenouti také okolností, které leží cástecne v povaze celého dnešního výrobního procesu, cástecne jsou zavineny konsumentstvem
Isamotným. Je to jednak znacne pokleslý vkus umelecký
u odberatelu, jednak horší jakost zhoží u r,emeslníku,
zavinená pochopitelnou snahou obstáti v boji o skývu
chleba. Dnes už se všeobecne nehledí tolik na odlišnost
a individuelnost a vetšinou ani na jakost zboží, jež casto spocívaly na dovednosti a umel,eckosti remeslníkove, jako spíše na láci strojových a mnohdy nevkusných výrobkl1. Toto uniformování potreb umožnuje,
ba prímo volá po velkovýrobe a pusobí, že mnohá remesla úplne zanikají (barvírství, hrncírství), anebo se
obmezují jen na správky a prodej zboží továrního (hodinárství), anebo jsou konecne, zejména v mestech, na
vymrení (krejcovství, obuvnictví). Nejvíce ješte vzdorují ty živnosti a r,emesla, které nedopouštejí soustredení výroby (holici, hostinští), jejichž tovar se dosucl
cení dle individuelní dovednosti (fotografové),
nebo
které se nehodí pro velkovýrobu, ponevadž pri nich výrobce (remeslník) musí býti neustále v prímém styku
se zákazníkem, na pr. veci vkusu, mody, umelecky prumysl a pod.
.
O tento prímý, pro rozvoj a život remesel vubec velmi dulditý styk výrobce se spotrebitelem nepripravila
maloživnostníky jen velkovýrOba, nýbrž také remesI~
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níci sami - a ,sice znzovantm skladLl a obchodních
domu, které poskytují spotrebitelum vetší výber soustredením zboží na míste konsumentstvu nejpríhodnejším a remeslníkovi zase vetší možnost odbytu: Jsou
národohospodári, kterí doporucují podobné sklady jako
cástecný lék na maloživnostenskou otázku. Lze prý tak
'8oustrediti vetší pocet maloživnostníku k práci na spolecný sklad, který by mohl už snáze konkurovati se
soustredenou velkovýrobou. Ndz,e 'Popríti, že tento
zpusob není bez pusobivosti, ale má i svou stinnou
stránku. Zejména tu dlužno uvésti zkušenost, že sklady
a obchodní domy vytlacují remeslníka z prímého styku
se ,spotrebitelem a z r,emeslníka svobodného stává se na
sklade závislý delník, jehož sociální postavení není casto o nic lepší než postavení posledního nádeníka. Po
výtce pravdou zustává, že na sklad vyrábejí ponejvke
jen remeslnki nejnuznejší, kterí z nedostatku penez a
a stykU' jsou nuceni težce pracovati ve svých prímo nelidských dílnách, komurkách a sklepích, kdesi až na
pude nebo naopak v suterénu petipatrových cinžáku,
zatím co »jejich« sklady se pyšní kdesi na hlavní tríde,
aby pri tom nesly nejvetší užitek ne tem, kterí se potili
krví, nýbrž majitelum pronajaté místnosti pro sklad a
jeho vedoucím, poskytnuvším kapitál a obchodní zdatnost.
Velikou konkurencí
remeslum a živnostem jsou
trestnice a konsumní družstva. V trestnicích se vyrábí
dnes znacný pocet výrobku (papírové sácky. kartáce,
koberoe, rohožky atd.), které pro svou pomernou láci
a hlavne pro svuj pLIvod mají už ochotné odberatele:
o hladký odbyt pecují nejen správy trestnic, nýbrž i
ruzné humanní instituce. Jak zde pomoci, ukazuje ve
svém N á rod ním
h o s pod 'á'r s tví
dr. Engliš;
navrhuie, aby vzhledem k tomu, že není myslitelno nechati vezne bez práce, byly ve veznicích delány takové
výrobky, které musíme stejne k nám dovážeti, jako na
or. umelé zuby. Podobne spotrební družstva, jichž úcelem ie zkrátiti cestu od výrobce k spotrebiteli a tak vylouciti prekupníky, kterí výrobky casto velmi podstatne
zdražují. vyžadují jisté reformy. Ne odstranení. nebot
hyly vyvolány práve vrstvami sociálne ne-li nejslahšími, jiste ne nejsilneišími. Pro svuj hospodárský význam (zlevnení a vetší konsum) mají nárok na život,
ale musí se pak podrobiti všem závazkum a bremenLIm,
jež stát ukládá stejne postaveným živnostem. Je proto
pochopitelný odpor se strany organisací remeslnjcRých.
smerující proti výhodám.iichž
se tato družstva z prostredku verejných domáhají. at už ve forme suhvencí
nebo ve forme nedávných velikých odplsLI danových.
Tvrdíme-li stále, že konkurence je zdravý boj. ,pak není
spravedlivo, abychom jednomu ze souperu podráželi
1'ohv. Te-li družstevnictví
hospodársky výhodneiší "
zdatnejší, udrží se jiste i tehdy, bude-li bez ver,ejných
podpor postaveno úplne na roven živnostníkum jednotlivým, nebot konec koncLI »zvítezí vždy formy hospodárneiší« (Engliš).
Nekterí naši národohospodári konstatu ií nedostatek
.kvalifikovaného dorostu rémeslnického, protože »odrustající mládeži s,e podlOlqlila víra v budoucnost«. V tom
by nebylo treba videt tak veliké neštestí, zejména je-li
ten nedostatek v tech oborech, které jsou stejne už odsouzeny k zániku, kdyby ten prebytek, jak výstižne
ukazuje zase Engliš, neodcházel na studie a nerozmnožoval tak rady vzdelaného proletariátu. Už ,proto ne,
že dnešní remesla ztratila SVLIistarý rodinný ráz a tovaryši remeslnictí stávají se vlastne také delníky, o než
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je vesmes hure postaráno než o delníky tovární,
vlivem delnických a podnikatelských ,organisací
dosl1Q.och~anné zákppodárství sociální proveditel(prif dnažš(kontrole úrední i delnické ft pri vetším

kapitále
pro 'jejich
zavedení)
y, malých
dílnách
remeslnických.
Ze delníci
tohotonef'druhu
- t. zv.
kvalifikovaní - jsou oproti ostatním, kterí neabs'olvovali
dobu ucení a praxe, ale šli ze školních vrat prímo do
továrny, pomerne zkrá'ceni, pochopíme hned, jakmile
uvážíme náklad na ucení a faktickou ztrátu za dobu,
po kterou se tento tovaryš ucil, kdežto stejne starý
delník už dávno si v továrne vJdelával. Nebot pri dnešní specialisaci práce v továrnách postací delníkovi nekolik mesícLI, aby osvojil si potrebné znalosti.
Dvojsecným mecem pro malé živnostníky je sociální
politika. N a jedné strane totiž opravdu chrání pred
úplným vycerpáním v boji konkurencním a ciní remeslníka trvaleji schopného výdelku, ale na strane druhé jej mnohdy velmi citelne poškozuje. Nebot remeslník nejcasteji konkuruje svojí prací, zrucností, pílí a
.jiste ne v poslední rade nižšími požadavky životní
míry! A temto ovšem prekaží valne ustanovení o nedelním klidu, o 8hodinové dobe pracovní, o povinných
dovolených zamestnancum a jiné.
Tento náš obrázek zápasu mezi velkovýrobou a remeslem si nemuže prirozene ciniti nároky na úplnost.
Na to by nestacila celá kniha. My jsme poznali, že podstatou živnostenské otázky je snaha posilnovati slabší
remeslni:ctvo v souteži s velkokapitálem. Dnes, rekne-li
kdo otázka živnostenská, má na mysli jednak onen beznadejný témer zápas drobných živnostníku proti velkovýrobe tovární. jednak "Soubor hospodárských opatrení. smerující k zachování a posílení drobných remesel a živností vúbec, péci 'O zhospodárnení výrobního
nákladu, o rozmnožení a zlepšení a tím i zlevnení výrobku.
Naši národohospodár'i
rozeznávají v živnostenské
politice dva, respektive tri smery. Bud smer sIedující
prímou ochranu nebo smer podpurný anebo o~a zároven. Prvý z nich, zvaný prohibicní, znamená cástecné
obmezení živnostenské svobody. Je to jakýsi úmyslný,
násilný zásah mezi dva soupere, jakási príhrada mezi
živnostmi a velkovýrobou, jež by bránila velkokapitálu
vnikati do oboru pusobnosti malovýroby. V podstate
jde ,tu tedy o obmezení volné souteže, smerující proti
velkokapitálu. Dosavadní obmezení vymohlo si živnostnictvo samo, ale vadou jejich vesmes je, že nepostihují
tak velkokapitál jako spíše živnostnictvo sama. Tak na
pr. :zavedení nuceného prukazu zpusobilosti z roku
1883, jakož i rozdelení živností na "Svobodné, remesl··
nické a koncessované nesmeruj.e proti továrnám. Takový nucený prLIkaz zpusobilosti sice dává možnost
stavovské kontroly, že mistrem a živnostníkem stane se
jen osoba zpusobilá na základe predchozí prupravy,
což má neobycejný význam v živote hospodárském,
protože se remesl'O tak vnitrne prohloubí a stavovská
cest jako nezbytná složka zdravého konkurencního boje
upevní, ale na druhé strane má zase za následek. ze
váže remeslníka setrvati pri jednom remeslném odvetví
až do smrti i pres to, že jeho oboru se trebas dobre
nedarí. Tento stížený prechod z jednoho špatne prosperujícího odvetví výroby remeslné do druhého dosud
kvetoucího nevyváží ani další výhoda nuceného prukazu zpusobilosti, spocívající v tom, že lze tak obcasným zostrením tovaryšských a mistrovských zkoušek
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lovati príliv nových živnostníku do urcitého od, v)·robního.
ivnostníci se dlouho domáhali obnoveH1 nucených
anisací stavovských, t. zv. spolecenstev. Spolecentato mela být! pokracovatelem bývalých cechu, ale
ch významu, zejména sociálního, nikdy nedosáhla a
asi nedosáhnou, ponevadž jim chybí ona ]:')(ilitickopodárská moc nekdejších cechu. Pres to, že dobré
nisaci spolecenstev se podarilo odstraniti mnohou
t remesel. nelze pominouti mlcením vady, jež puní spolecenstev zmenšují. Je to predevším skutect, že lze jen velmi težko ohraniciti jednotlivá rela. jež ,nají býti zahrnuta v totéž spolecenstvo. od
opodnikll. a nejen to. nýbrž i jednotlivá príbuzná
etví uvnitr téhož remesla. A to proste z toho duu, že podobným sloucením ruzných živností v ;eé »spo!ecenstvo smíšené« se tak prO' samé kompecní rozpory a nezdravou revnivost mezi jednotlii zástupci remeslnických skupin odnímá spolecenmOžnost pestovati svoje odborné záležitosti. Nelo nadá na váhu i onen už u cechu a vlIbec každé poné nucené org-anisace obvyklý zjev. že se s pilnými
1>ricinliv~'micleny :svezou živly hospodársky i osobméne zdatneiší. A to vede z pochopite1n)Tch duvodu
tomu. že nejcilejší a tedy i nejvlivnejší živnostníci
radeji vzdávají cinnosti v spolecenstvech. Zde proti reformu znamenalo by posíliti remeslnictvo prána místech nejcitlivejších. Nebot není už dnes o tom
m, žp n~nrava a nomoc živnostnictvu neprijde a neižr sr zdarem prijíti .ien shora. nýbrž také zdola. ze
otného jeiich stredu! Ale tím jsme stanu1i již
druhého smeru naší živnostenské politiky. t. zv. poivnÍ cili zvelebovací akce živnostenské.
Ta je založena na dosavadních zkušenostech. že velol1Toba nad remesly vítezí obzvlášte prevahou kaDi]ovou. A ponevadž 'za stávajícího rádu hospodársko°mvslového bylo by sotva možno naprosto volnou
tež vylouciti a »kapitál zniciti«. naskytla se myka. že »jest snad možno malovÝrobu v konkurencm hoii posilniti. doplniti jí to. co jí chybí na kapitálu.
'šiti jeií v~rrobnost a nahraditi prevahu kapitálu lepší
alifikací a intensivnejší organisací.' a dle možnosti
siliniti ji též kapitálove« (Engliš). To jest tedyoceH
og-ram verejné péce. smerující k podpore remesel.
!tíž charakteristikou v této podobe jest. že nesleduje
jak jsme videli dríve - jen zájem sociální. nýbrž
výrobní. Jest jiste prirozeno, že verejná péce musí se
rátiti v prvé rade k tem remeslum. kde lze ješte oce·vati. že není na podporu pozde. Nebot jinak by tato
'''e znamenala ne-Ii a1mužnictví, jiste prímo financní
bvencování neceho, co pro !svoji neživotnost hyne a
hynouti musí! A pak bychom nemohli mluvit o soální politice, n~rbrž o sociální péci, která už nepodTUjea nerozmnožuje ~rrobnost, nýbrž dary z prort'ok{l verejn~rch zmírnuje škody vzniklé z prechodu
• ohních forem« a zabranuje od smrti hladem. Musí
živnostenská politika operovati takovými ,pro:y, které by pomohly remesl~l1TIdríve, než padnou
kurencním zápase. Jsou to hlavne opatrení, smej . k ustálení pomerll na trhu devis i zboží, k zvy(oCl1.Jytu
a zlevnení výroby.
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Manželství v sovetském Rusku.
1.

Ge1manova anketa *) venovala zvláštní místo manželství, pri cemž konstatovala, že sovetská inteligentní
mládež, pokud žije y manželství, pridržuje se ješte
v mnohém typu malomešfáckého s jistými zmenami,
jež provedla revoluce i sociální puvod této mládeže.
Úcastníci ankety, žijící v manželství, vstoupili do neh<)
prevážne již behem revoluce, ackoliv prechod z místa
na místo, život vojenský, hledání výživy na venkove
velmi málo prispívaly k tvorení trvalých svazku sexuálních.
Proto i celá anketa i její cást, jednajicí
o manželství, prináší obraz, na který mel silný vliv
práve prubeh a tlak revoluce.
Ackoliv v ankete nebylo presne receno, co jest považovati za rádné manželství, prec jen bylo patrno
z odpovedí, že úcastníci považovali za ne trvalý svazek lásky, rádným zpusobem registrovaný.
Jen nepatrná cást považovala za manželství pouhé trvalé soužití dvou osob rltzného pohlaví, bez formální registrace
u úradu, tedy jak se nyní v SSS~ ríká, t. zv. manželství faktické.
Pocet ženatých a provdaných úcastníku ankety byl
celkem nepatrný, všeho 21 procent mužu a 31 procent
žen, prumerne 23 procént všech. V ankete moskevských
studentu 1904 bylo však ženatých 7 procent, v ankete
Žbankova 1914 bylo provdaných studentek 19 procent.
zde tedy videti znacný rozdíl, jehož prícinou je mnohem vetší prístupnost k snatku nyníl a v sociálním prostredí primitivnejším. Ve1mi charaktl"ristickým je nízké
stárí ženatých. Nejvetší pocet snatku mužu pripadal na
16. až 21. rok, celkem 47,7 procent. Z provdaných žen
pripadá na tento vek plných 75 procent.
P.ríciny nevstoupení ve snatek byly velmi ruzné. Ponevadž týkaly se vell{lévetšiny (77 procent) úcastníku,
u
byly stanoveny podrobne. U mužu (4°,2 procent)
žen (35,6 procent) stojí na prvém míste odpor proti
omezení vlastní svobody. Pro 'sovetskou a tím více komunistickou mládež je tento motiv zvlášt príznacný.
pon~yadž ukazuje spíše na anarchisticko-individua1istický než na kolektivistický prvek. U žen na druhém
míste stojí nedostatek milostného pomeru, lásky celkem 33,4 procent, kdežto u mužu stojí na druhém
míste hmotná nejistota (28,9 procent). Tedy zjevy docela bežné i v prostredí meštáckém, ba šosáckém. Nedostatek lásky jest motivem pouze u 12,3 procent mužu. nebot každému trináctému, podle jeho priznání,
hrání práve potu'lný život vstoupiti ve snatek. Pres
R procent žen zásadne popírá manželství jako rádnou
formu soužití (z mužu ani jediný!) a 10 procent žen
bojí se materství a proto se neprovdalo. U mužu hrálo
dosti velkou roli i mládí, pro než 7,3 procent ješte nevstoupilo ve snatek. Veliké množství tech, kterí vidí ve
snatku omezení vlastní svobody, lze pricísti z cásti na
vrub omezení svobody. resp. zvtIle oohh.vnÍ. 7. c~c;l-i
i omezení svobody ve verejné cinnosti. Z obsahu odpovedí lze souditi, že u mUžtl prevládal první duvod,
II žen druhý.
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Vliv hmotného ne~ajištení charakterisuje
studentrolník, 30letý, takto: »Mezi pracující mládeží, která
vede polohlaclový a neklidný život, muže snadno nastoupiti pohlavní malátnost. Ocekávati od nás, aktivních pracovníkll revoluce, nejaké potomstvo, je témer
beznadejné. V zájmu sovetské vlády je zaruciti rodinám studentll existenci. My nyní nežijeme, neho'ríme.
pouze doutnáme. Je velice možno, že zhasneme . . .«
Druhý mluví o toulavém živote a ríká: »Vcera v Minsku, dnes v Moskve, zítra u certa v zubech, jak pak
možno mysliti na manželství.«
211etý delník píše:
»Chtel bych se oženiti, ale jsem nyní vydržován státem a brzy plljdu na vojnu. Odkládám snatek, ale cítím mltnost ukojiti svuj pud. Proto nekdy chodím »na
Toverskou« (nejvetší ulice moskevské prostituce). Mužové velmi si stežují, že nepotkávají uvedomelých žen,
které by byly ochotny nejen spolecne pohlavne žíti,
nýbrž! i spolecne pracovati.
Velmi mnoho odpovedí
ukazovalo na vnitrní rozvrat, zkaženost, touhu po pohlavní svévoli. Jeden student zvlášt cynicky povídá:
»Neuznávám manželství, uznávám jen pohlavní styk,
jako samec se samicí«. Sám Gelman, zajisté blízký komunistllm a snažící, se leccos mírneji posuzovati, po·
dotýká, že takový -cynismus není rídkým zjevem.
Velmi príznacné je, že uzavrené manželství neprináší do života neco sexuálne pevného, uceleného. Zejména u sovetský·ch mladých mužu. Manželství jejich
je po vetšine lživé, vidíme dvojitý život pohlavní, pri
cemž casto styk mimomanželský bývá intensivnejší než
manželský.
Jako jedin}T svetlejší bod muže sloužiti
zjev, že velká cást techto neverných manželu nepovažuje 'Své jednání za správné. Celkem 62 procent ženatých úcastníkll ankety, casto ješte mladických hochu,
žilo pohlavne též mimo manželství. (Moskevské studcntstvo 1904 melo zde pouze 9 procent.) Zjev tento
nedá se vysvetliti jinak než castým roztržením manželu behem revoluce a obcanské války a pak vetší prístupností pohlavního styku v prostredí delnicko-rolnickém. Bohužel u vdaných žen tato otázka nebyla položena.
Žije tedy dnešní ženatá mládež sovetská po vetšine
po'lygamicky a to jak manželé ženatí krátce, tak i ženatí déle. V ankete nacházíme jen ,ctvrtinu až tretinu
monogamických mužu a tri ctvrtiny, po prípade dve
tretiny polygamických.
Mimo to bylo konstatováno že
pouze 9,8 procent vstoupilo do manž'elství pohlavne nedotceno.
Anketa stlažila se zjistiti, jaké pohlavní ideály má
soucasná sovetská inteligentní mládež. Všeobecne bylo
z odpovedí patrno, že mládež je si v,edoma velmi špatného a nízkého stavu svého pohlavního života a že úsilovne hledá smernice, jež by v pohlavním živote znely
socialisticky, nebo aspon ne meštácky. Pri tom však
ohromná vetšina, t. j. 82,6 procent mužu a 90,S P1"O'cent žen, odpovedelo, že jejich ideálem jsou pohlavní
styky, založené na duševním sblížení a na lásce. Po
tom se tedy touží mezi rrtládeží. Ale soucasne hledána
je forma, která by osobnost co nejméne tísnila. Proto prichází se k vývodu, že styky mají spocívati na
volné lásce a trvati jen, pokud trvá láska, pri cemž však
50.80 procent studentu a 67,3 procent dívek chce míti
i tuto 'svobodnou lásku trvalou. Krome toho 21,4 procenta mužll a 14,3 procenta žen vidí práve v manželslví nejvyšší formu soužití. Obe tyto skupiny však
stojí na tom, aby soužití bylo považováno za rozloucené, jakmile jsou porušeny trebas jen jednou stranou.
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Menšina, 12 procent mužu a 6,9 proéent žen, považuje
za ideál krátkodobý pohlavní styk, avšak podkladem
i zde musí býti 'láska, milostný pomer. Nepatrná cást
jde ješte dále a chce pouze náhodný pohlavní styk, asi
10 procent formuluje svuj ideál tak, že preje si volné
milostné styky bez ohledu na dobu jich trvání. Jen dva
mladíci odpovedeli, že k jej,ich ideálu stací prostituce.
V ankete vidíme dva póly, charakterisované temito
odpovedmi: »Hledím na pohlavní styk jako 'na neco
posvátného, ° cem ne'lze banálne mluviti. Proto mívám
zrídka pohlavní styk, vždy prátelský, založený na vzájemné úcte. Toužím po manželství.« Naproti tomu
druhý píše: »Neuznávám žádného omezení v pohlavním živote. Styky mívám témer každý týden, popreje-li
náhoda, budu je míti každodenne, ba každou hodinu,
pokud jen stací energie.«
Mezi temito dvema póly
bloudí tisíc názoru jiných, tu romantických a ide:-tlistických, tu cynických a hrubých, tu zdravých a 'strízlivých. Velmi znacná je skupina, která odmítá pohh:,ní
nihiEsmus a chce vytvoriti nový pohlavní život, dustojný svobodného cloveka. Lec neví jak, tápe kol sebe
a nemá se zac zachytiti.
Otázka pohlavních nemocí je zajisté jednou z nejvážnejších. Zde pohlavní život, neusporádane veoený,
ukazuj'e i svou druhou stránku, docela opacnou pohhvní radosti telesné i duševní. Gelman zjistil, že ze všech
mužských úcastníkll ankety bylo pohlavne nakaženo
242, cili 20 procent.
Procento to je sice nižší proti
ankete z roku 1904(25,3 procent) i vratishv~ké CSl,9
procent). Avšak pres to jeho výši jest považovati za
znacnou práve proto, že prostredí venkovské a delnické, z nehož vetšina komunistických studentLl pochází, není tolik vystaveno vlivu prostituce jako ]1lládežciste velkomestská, mající nota bene snadnejši prístup k hmotným prostredkllm.
Relativne nízké procento li sovetské mládeže proti jiným statistikám vysvetlí práve možnost pohlavního styku v prJstreti: sociálne primitivnejším
a pak zvyk uzavírati ponlerne
záhy snatek. Také menší používání prostituce je jednou z prícin. Gelmanovi tato nízká cifra zdá se ;Jýti
podezrelou a sám pripouští, že cást studentll zcle ne
odpovedela uprímne, po pr. o své nákaze ani neví. Ze
studentu pohlavne nemocných asi tri ctvrtiny byli nemocni jen jednou, ostatní dvakráte
vícekráte. Na
stárí 17 až 22 roku pripadá nejvetší pocet onemocnení
a sice plná 73 procenta. Z žen-studentek byly pouze
4 nakaženy. Gelman prímo ríká, že tento stav skutecnosti neodpovídá, nebot mnoho žen nezná casto charakter své nemoci. Lépe blíží se skutecnosti' odpoverf
na onemocnení ženskými nemocemi. Tam ze 180 žen
odpovedelo kladne 38, ci-li 21 procent.
Z mužu 71,5 procent trpelo gonorrhoe, 6,8 procent
bylo syfilitikú a 21,7 procent melo mekký vred. Približne tentýž stav je patrný i u jiných anket až na to,
že pocet syfilitiku je v,e skutecnosti znacne vetší. Pokud jde o lécení, konstatovala ankda, že 80 procent
nemocných se vskutku lécilo, 20 procent nikoliv. Z lécený'ch skoncilo lécení pres 90 procent, 2 procenta nejsou si svého stavu jista. Velkému poctu vylécených
Gelman neverí a prímo podotýká, že v této ol~lasti
panuje v Rusku více než jinde šarlatánství a že mnozí
studenti skrytou ·chronickou kapavku považovali za
vylécenou. Výše této cifry nanejvýš muže ukazovati
na uvedomelou snahu po lécení.
Poucení o pohlavním živote získává sovetská mlá·
dež z velmi ruzných pramenu. Mezi muži na prvém
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stojí kamarádi (33,S procent), mezi ženami kniprocent). U mužtl stojí knihy na druhém mí24.4), u žen pak prítelkyne (24,4). Velké procento
menll náhodných, od cizích lidí, zejména u žen
). Prímo nápadný je nepatrný vliv rodicú (I, I
nt \I mužu, 4 u žen), ucitelLl, lékarLl. Znacné propoucení z knih není zjevem positivním, ponevadž
á se zde prevážne o šarlatánskou
literaturu. Na
é úcastníky i vedecké knihy (ponejvíce Forelova)
il)' prímo dráždive. Skoro na posledním míste
nú poucení o pohlavních vecech stojí zdravotní
ta, predná3ky, výstavy. Pro sovetské Rusko tento
tatel-::je zvlášt zahanbující pri jeho systému proce a agitace takrka o všech vecech, sociálních zjet~·kajících.
li" materství v živote ženy mohla ovšem anketa
títi pOl1zecástecne, nebot pocet provdaných žen a
tek nebyl príliš velký, hlavne ovšem pro mládí
tnic ankety. Jedno zjistila anketa takrka nevýtne: že revoluce a revolucní cinnost zatlacovala
u po detech.
180 žen ankety, které mely pohlavní styk, bylo
105 provdáno. Z nich používalo
preventivních
tredkCt23,2 procent, ostatní nikoliv. Z tech, které
takto hránily materství, udalo 58 procent jako dúhospodárský nedostatek a 32 procent nechtelo tím
iti SVOI1
svobodu. Moment estetický hrál roli u 6
nt, strach o vlastní zdraví u 4 procent.
sku(kl1 melo deti 30,3 procent (49 ž,en). Z toho
6 procent po jednom díteti, 16,4 procenta po dvou.
y i zde v prevážné vetšine Zweikindersystem,
ac
to v prostredí rolnicko-delnickém! Na otázku, zda
iká nespokojenost u ženy, nemá-li detí, odpovedelo
7 procent kladne, ostatním je to lhostejno.
nožství detí u tázaný'ch žen neodpovídá poctu tens(ví. Potratu bylo celkem 54 u 26 žen, z nich
procenta umelých. Potrat motivuje se vesmes tý..•prícinami jako používání preventivních pro stredVelmi rozhodne o tom mluví 181etá dívka: »Detí
nikclynepreji. Svázalo by mi to ruce a odtrhlo od
ejné cinnosti. Potrat jsem nemela, bude-li však nutbude jich treba i tricet.«
Témer všechny ženy deti kojily samy. Pocit radosti
olávalo materství u 43,S procent, pocit plného žia 1139,1 procent, zklamání melo 17,4 procent. Žekterá mela odpor k pohlavním stykum, napsala:
ození dítete pridalo smysl pohlavním
stykL1ID.«
há však vzdychla: »Z dítete dýchá na mne 'plnost
ota. avšak hmotná nejistota ríká mi, že ho zde nerlo treha.« Žena 36letá, verejne
cinná, prohlásila:
dyž jsem byla tehotna, zdálo se mi, že dítHe si neji. Y dyž se narodilo, i pozdeji, myslila jsem pouze
ne. Teprve nyní. když jsem komunistkou, ochladla
vllci své dceri a venovala jsem se verejné cinti.« Tyto verejné a spolecenské motivy hrají v otázmaterství prímo prekvapující roli. Verejný zájem
tné matky vetšinou mizí a naopak, pocítí-li dosud
.,~ matka ver'ejný zájem, ztrácí zájem pro rodinu
ti. Mnohé ženy verejne cinné snaží se vybojovati
v~·typ života, kde cinnost verejná dala by se harky spojiti s životem pohlavním a rodinným. Lec
ríci, že by se to casto darilo. Kdežto ješte v anŽhankova IC)I4 vetšina dívek videla v štastném
n ;c1ství svuj ideál. anketa Gelmanova ukazuje dojiné lendence. Žádá se samostatnost, naprostá svéá, nosí, analogie s muži ve výberu druha i povolání,
39,5
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svdbodné materství z vlastní vúle a pod. Manželství
však vyvolalo úpadek zájmu o veh~jný život pouze
u 14 prooent sovetských žen, u 64,4 procent zájem ten
se nezmenšil a u 21 procenta se dokonce zvýšil, vetšinou ovšem zásluhou mužLl, verejne cinných. Císlice
64,4 procent, u nichž zájem O' verejnost se vlivem
manželství nezmenšil. ukazuje, jak správne Gelman
podotýká, že velká cást dnešních sovetských žen složila dobre zkoušku, již na ne klade nová doba. Ackoliv revoluce u osob, v ní aktivne cinných, do jisté míry
vytlacuje pohlavní touhu, pr,ec jen je patrno, že napjetí
revolucního aktivismu pohlavní život ženy nenicí.
Pouze 28,7 procent žen odpovedelo, že pohlavní život
u nich nehraje žádné role, kdežto u 30 procent hraje
roli velmi znacnou, ba prevládající. Gelman odvažuje
se tvrditi, že psychologie sovetských dívek a žen je
velmi sexuální, více než s,e myslí. Není však pouze
fysiologická, nýbrž velmi složitá a plne schopná vytvoriti nové, volnejší i zdravejší formy pohlavního soužitÍ.
Tento mnohotvárný stav múžeme charakterisovati
nekolika výnatky z dotazníkú. Tak 19letá studentkavenkovanka píše: »Pohlavní život múže se státi strediskem, které zachrání mou exi'Stenci a tedy neoderve
mne od mé práce, nýbrž bude s ní harmonovati. Je
to možno však pouze pri vzájemné náklonnosti dvou
individuí. U mne není dosud vzájemnosti, proto se
zdržuji pohlavního života.« Druhá naproti tomu usuzuje: »Pohla vní život rozhodne prekáží verejné cinnosti, ponevadž muži nestací jedna žena. Zrazuje jí
a tím porušuje její duchovní pomer k sobe, rozvrací
tak život ženy.« Dvacetiletá dívka prohlašuje, že »na
pohlavní akt pohlíží sympaticky a považuje za neprípustné zneužívati jej.« Studentka 22letá, která mela
dosud pohlavní styk jen jednou (s odporem) praví,
»že pohlavní život její probíhal ve velmi silných a
krásných zažitcích, avšak Qez pohlavního aktu«. Velmi mnoho je takových odpovedí: »N edostatek pohlavního styku se casto cítí jako nedostatek cehosi harmonického. Má to vliv na intelektuální cinnost a projevuje se to »steskem bez príciny«. Nebo: »Není-li pohlavního života, nastupuje porušení vnitrní rovnováhy, zpusobilosti k práci. Avšak také pohlavní život
prekáží casto verejné cinnosti.«
Jebo: »Pohlavní život prekáží ve verejné cinnosti všem revolucionárkám. Je odporné a nezdravé provádeti na sobe potrat,
ale jinak to nejde, tím aspon tlumí se vlastní instinkty.«
Tak mluví 21Ietá dívka.
Jako základní tón témer všech odpovedí dívek a
žen zní silná touha po pohlavním živote a soucasne
znacné pohlavní neuspokojení telesné i duševní. Sovetské dívky strádají tím, že jeiich touha po svobodném, oprošteném živote pohlavním nesetkává se s porozumením mUZLljejich životního okruhu. že nenacházejí sblížení podle své chuti. ackoliv mají pri tom daleko méne predsudkLl a rekneme prímo. i daleko méne
ost~rchavosti než v dobách drívejších. V tom smyslu
sovetské dívky stojí mnohem výše nad sovetskou mládeží mužskou. která po vetšine hledá pouze fysické
ukojení a nikoliv milostné soužití.
Jest ovšem také mnoho prípadú, že mužové snaží
se svaliti vinu za svúj neporádný sexuálnÍ: život na
ženy a jsou jen osamelé hlasy, které žádají znovuzavedení verejných domú.
Není zajisté treba na základe dosud receného podávati obšírný souhrn ankety Gelmanovy. Je jisto, že po-
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važujeme-li za normální Zjev harmonické spojení teles~é i duševní stránky pohlavního
života, musíme
rícI, že pres devet desetin sovetské mládeže nezlJe
po~ této predstavy. Gelman sám ríká, že anomalie
staly se v sovetském živote zjevy normálními a že
znacná cást mládeže nachází se v,e stavu fysioloaické
nestálosti a disharmonie. Jako svetlý zjev však ;utno
považ~vati jen rídké zjevy prepjatého onamismu, pathologlckého rozvratu zvlášt rafinovaných forem, erotického centrismu a zvráceného sexualismu. Nové sociální momenty zpusobily sice, že pohlavní život sovetské mládeže teCoebourlivým a šumným proudem že
se tríští o skály nevedomosti, tápání, hledání, že v'šak
soucasne speje prec jen k jakýmsi novým formám,
zbaveným prebytecne pruderie. Závisí hlavne na vudcí~h nového 'sociálního života v sovetském státe, jakym smerem tento život pujde. Ovšem, jak jsme již
v pocátku prohlásili, úsilí zde bude zapotrebí ohro:nného, nové a intensivní výchovy, pusobení velmi dovedného, lepších hospodárských podmínek a pod.
Charakteristickým zjevem pro sovetskou mládež ankety Gelmanovy je jednak menší zlo onanismu, ranní
zacátek pohlavního života, menší ostýchavost mezi pohlavími, menší používání prostituce, menší množství
pohlavních nemocí jednak nedostatek pohlavního idealismu a romantismu, zejména u mladých mužu. Pohlavní život prijímá zde prostší formy, stejne jako
styk obou pohlaví vubec je daleko prostší než dríve a
v jiných zemích. Vliv na tento život má nejen sociální
trída, puvod, nýbrž i revoluce a atmosféra nové doby.
Ponenáhlu zde vzniká nová. rekli bychom revolucní
ideologie, která je však ješte daleko od toho, aby se
zmenila v novou, obcanskou morálku. Sovetská mládež
jedná zde ješte v mnohém stejne mešfácky, jak se
jedná jinde. Revoluce sice vytlacila do jisté míry sexuální egocentrismus, ale nedala za to mnoho nového.
Snaží se ovšem odvésti pr~mírl1 sexuálních sklonu do
recište ver,ejné cinnosti, ale je príliš ješte zamestnána
sama sebou politicky a hospodársky, než aby mohla
zde poskytnouti patricnou základnu. Sovetská mládež,
jak podotýká Ge1man i jiní, nemá pevné, skutecné pohlavní morálky. Jde cestou nejmenšího odporu, cestou
divoké náhodné lásky a prostj'Tch pohlavních utkání.
Spolupusobí pri tom potulný život, bytová nouze, hospodárský nedostatek i rozbití všech drívejších II)r~vních pohnut,ek, které prec jen vybíjení pohlaJJi&ího instinktu zdržovaly a omezovaly. Pohnutky ty jinými
zameneny dosud nebyly. Z toho vzniká sexuální nihilismus, který obvykle sice provází revoluce a války
který však u vítezné revoluce nesmí býti zjevem stá~
lým, nemá-li se odraziti na zdravotním i mravním stavu celého státu i národa. Nedostatecný ohled na otázky budoucího pohlavního života je nejen velkou mezerou v theoretické príprave revoluce socialistickými
predáky, nýbrž i kardinálním nedostatkem pri praktickém jejím provádení. Revolucionári· sovetští, Lenina
v to pocítajíc, sice velmi ostre kritisovali pohlavní život dosavadní, ale positivního' programu dosud neprinesli, ba sami casto se potáceli mezi sexuálním nihi[ismem dneška a vzkríšením starých forem pohlavního
styku. Ani Bebel, ani Engds neprenesli se k otázkám
skutecné životní praxe socialistické, nedov,edli spojib
to psychologické s telesným, co v ideálním pohlavriím
styku nachází tak krásný a zdravý výraz. Nová morálka se v sovetském Rusku ješte nezrodila, mravní
život v nem .je prosycen dosud psychologií vcerejška.

15. dubna 1926.

Osvetová práce v této oblasti je nepatrná, úplne bez
vlivu a výsledku, tato fronta je dosud nedotcena.
OblaJSt sétJálního
živod:1podlehla dosud vlivu revo·
luce spíše z negativní stránky a jsou-Ii zde i nekteré
dobré jiskricky, je treba úsilovné 1 práce, Gaby z nich
byl vykresán ohen. Není nových 150hlavních ideálu a
proto sexuální život sovetské mládeže jde starým kOJ
rytem, s nepatrnými kotrektivy, které prinesly sociální
a hospodárské zmeny. Uvidíme to lépe, opustíme-Ii
císla a data ankety a všimneme-Ii si bezprostredním
pozorováním skutecného, denního života kol sebe.
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Nováková:

H. G. Wells jako politik a filosof.
H. G. Wells jest autorem celé rady realistických románu;
nekolika utopií; rady sociologických
studií a konecne i nc'
kolika knih s podkladem filosofickým
a náboženským. Napsal
i »Dejiny sveta«. Jest nejen jedním z nejplodnejších, nýbrž
i jedním
z nejctenejších
spisovatelu.
V cem spocívá jeho
I "
popularita?
S hlediska ryze umeleckého
lze jeho dílum ledacos vy.
tknouti. Wellsovy romány nevynikají komposicí: jeho sloh není
vzorný a charaktery
casto ne d06ti peclive propracovány. Na
Wellse nesmíme však pohlížeti jen jako na romanopisce, Wells
jest i sociolog, politik a filosof. Anatole France jej kdysi
nazval nejvetší
intelektuální
silou anglicky mluvícího sveta.
Celé Wellsovo dílo jest úzce spjato s dobou a jejími potre·
bami, a v tom také spocívá hlavní prícina jeho úspechu. My·
slitel má nemalé zásluhy o popularitu
romanopi~ce.
Wells studoval v mládí zoologii a biologii na Royal College
of Science v Londýne a tato léta zanechala trvalou stopu v jeho
myšlení. Idea ustavicného
vývoje zustává podstatným znakem
jeho názoru na živO't, a vedle své mravní filosofie Wells tvoril
pod vlivem biologie i svoje názory sociální a politické. Svou
mravní filosofii Wells podává nejplneji v jedné z nejhlubších
svých knih, vydané r. 1908. J ~ou to »První a poslední veci«,
Reší tu otázku pomeru jednotlivce k celku. Jest pouze jeden
veliký a rozvíjející
se proud života telesného a duševního,
lidský rod, jehož my jednotlvci jsme pouze nepatrnými a k zá·
niku urcenými
cástmi. Dokud pokládáme se za oddelené od
tohofo vecného procesu, dokud sledujeme jen své vlastní, s0becké cíle" dotud zustáváme
osamocenými
a bezvýznamnými
príhodami.
Avšak uvedomíme-li
si vlastní nepatrnost, podrí.
díme-Ii osobní pr06pech vše spojující
myšlence kolektivního
vývoje, nalezneme svuj význam v živote i osobní štestí a spásu.
Nebot presvedciti
se o duležitosti
vlastních cinu a vlastního
života v procesu vecného bytí jest nutnou podmínkou osob·
ního štestí. Wells však verí i v duležitost
prispívání každého, sebe nepatrnejšího
jednotlivce k vývoji celku, v indivi·
dualitu. Jest si vedom, že doba individualit
jest zároven i dobou kulturního
rozvoje a tím urychlením vývojového procesu.
Musí však býti zmírnena kázní a oddaností k celku, aby nestala se zhoubnou a nicící.
Tento zápas mezi bezprostredním
»já« a lepší stránkou života,
která znamená sebezapO'mnení a odríkání, není však omezen
na život jednotlivcltv.
Prílišné sobectví Cí1i'1 jest 'nejen pramenem nesnází živO'ta jedincO'va, nýbrž i všech rozporu trídních, národních a rasových. Z tohoto poznání vyrostl Wellsuv
socialismus. '\iV ells vychází ze soucasného živO'ta a vidí v nem
mnoha zmatku a nenávisti,
zmarených
živO'tu a schopnosti
Prožil sám všechny trpké zkušenosti mládí sociálne nevýhodne
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veného a jeho romány »Láska a pan Lewisham« a »Kipps«
ují mnohé rysy autobiografické.
Syn drobného obchodníka
f

I

.

rx

eji neRatrný prírucí v obchode se ~,ukny' musil se proti vla.stní silou a není tedy divu, že.i
on v mládí
rudou kravatp.
Nicméne velmi záhy prestal veriti
ost marxistického vyrovnání mezi buržoasií
a proletem, které privádí ad absurdum
již ve své první vetší
ee »Stroj casu«, napsané r. 1895. Eloové, zhýckaní poi dnešních bohácu, slouží tu v roce 2701 ~ pochoutku
lockúm, detem temnot a podzemí, synum dnešního proletu. V jiné povídce Wells zachycuje nekolik dní pred vytím trídní války. Nereší však otázku, komu bude nái konecné vítezství: »Cokoliv se muže státi, cokoliv ... «
ítá historický materialism. Hmota neovládá ducha, nýbrž
nem jest, aby O'Vládl a po své vuli pretvoril hmotu. Pessiieká per~pektiva Marxova nemuže býti jedinou
budouctf lidstva: »Kapitalistický systém jako svetový proces bude
acovati, bude se rozvíjeti a dospeje k svému nevyhnutelU konci jedine tehdy, nenastane-li
nejaká zmena v duchu
'ka, která by jej pozmenila, nenávist zmírnila milosrdena trídní boj zme~ila v pouhou konstruktivní
konferenci
11 a žen trochu
sice ješte predpojatých,
ale celkem dobroIných.«
ells vytýká marxismu také fatalismus a nedostatek
konivního úsilí a nesdílí jeho víni v nejvyšší moudrost a
'tu lidu. Vláda lidu, nevychované,
špatne organisované
y. zdá se mu býti nebezpecnou myšlenkou.
Jest treba
é prípravy' a výchovy k pravé demokracii
a socialismu
jedine v tom vidí Wells cestu od pessimistických
perspektiv
OH ucenÍ. Chce vudcovství
lidí kolektivne
probudilých
uUznených, jakousi novou duševní aristokracii.
Již v druhé
knize »Když se spác probudí«, odmítá bláhový a nevzde• dav a vytvárí si obraz nového cloveka, silného, krása dokonalého telem i duchem. V této dobe není ani deratem ani socialistou, nýbrž mluvcím jakési telesné a duaristokracie a, pod silným vlivem prírodovedeckých
theorií
I, že tito silní lidé domohou se vedení lidstva zcela prirou cestou, pouhým uskutecnením
procesu prirweného
vÝ-,
. \\"el!s hlásá v nich evangelium sily a krásy, jejich moa je však bezohledná morálka lidí silných, bez milosrtví hubících vše to, co jest v lidstvu slabé a nedokonalé.
jvypracovanejším typem techto
vudcu
jsou
Samurajové
oderní Utvpie«, v jejichž rukou jako vedoucí kasty lidstva
'ívá celá zodpovedná vláda sveta.
Tato myšlenka privedla Wellse v úzký styk s administram socialismem fabianské spolecnosti.
Není v tor~C nic
vapujícího. Jakmile Wells dospel k myšlence vedení lidjakousi inteligentní a schopnou strední trídou, musila jej
iti tato malá skupina mužu a žen, kterí se spojili, aby
iIi obtížné problémy socialismu. Byla to i základní idea.,
á je sbližovala, idea vývoje. Wells od pocátku byl príencem ne revoluce, nýbrž pwvolného
vývoje,
a politika
bianismu byla rovnež vývojová. Heslem manželu Webbových
jejich prátel bylo vytežiti co nejvíce ze stávajících
institucí
pomalý sice, ale úspešný rozvoj socialismu. Tímto opatra studeným administrativním
sqcialismem
jest prosáklá
á .Moderní Utopie«, stát vytvorený
podle hospodárských
d f~bianismu a rízený Samuraji.
Již však tri léta na to, r. 1908 Wells rozešel se s fabiaem. Priznává mu sice zásluhu prvního systematického
pou od odstranení 05údného nedostatku konstruktivních
plánu
marxismu, ale pohrdá už jeho sebevedomou metodou. S tím
'sí i jeho zamítnutí výlucne aristokratické
metody vývoV »Prvníeh a posledních vecech« Wells posuzuje svuj
tni náwr s rozhorcenootí až prekvapující.
V první dobe
o vývoje Wclls pod vlivem Darwina
a Huxleye
chápal
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proces životní jako pozvolné uskutecnování
prirozeného výberu.
Odmítaje marxism a nevere v nutnost konecného zápasu mezi
buržoasií
a proletariátem
hlásal nicméne nutný boj mezi
dvema skupinami
lidstva, lidmi predurco,vanými
telesnynti a
duševními vlastnostmi
k vedení lidstva a lidmi ménecennýrr,i,
jimž má býti zabráneno rozmnožovati
se. Nelitoval nepatrného
cloveka, nýbrž odmítal jej a pohrdal jím, a v konecném vítezství »nové aristokracie«
videl uskutecnení
nezvratných zákonl!
prírodních. Biolog prevládal v nem nad sociologem.
Nyní však vytvárí si jiný názor.' V »Prvních ;li posledních
vecech« mluví
o pošetilých
a jednostranných
lidech, kterí
karikujíce
Nietzscheho a nerozumejíce
Shawovi vyzývají každého, aby vedome zúcastnil se 5polu s nimi úlohy »býti nadclovekem« a snažil se lstí a silou ovládnouti svet. Byla to opet
biologie, která pripravila
obrat ve Wellsove smýšlení. Pojetí
lidstva jako jediného celku, jako biologického druhu, dalo mu
zapomenouti
na pohrdání a rozdíly a vedlo jej k tomu, aby
veril v zušlechtení lidstva jako celku. Od aristokratické
metody vývojové obrad se k pravému socialismu. V. »Kippsovi«
praví souchotinárský
Sid Pornick:
»Spolecnost
jest jediným
vtelem
níž ažijeme,
to ,jestjestbudnemocnou.
zdrávo nebo
Je tonemocno.
nevrlý; ho~
Tato spolecnost,~
invalida, hltavý a špatne živený. Nikdo z nás v ní nemuže
býti úplne štasten, nebot naše levá noha nemuže
cítiti se
štastnou, trpíme-li
neuralgií, .a. naše hrdlo není štastno, máme-li nohu zlomenu.«
\Vells nyní opouští byrokratické
plány iabianismu
a vytvárí
si svuj »moderní --5ocia:rIsI1lUs«, který ch[lpe j~vším intelektuální,
ne hospodárské, a který svou podstatou naprosto se odlišuje od socialismu, jak chápou jej jednotlivé politické strany. Neprijala
by jej za svuj ani Labour Party,
která casto nemile nese príliš odvážné myšlenky tohoto svého
smelého clena; Lenin a Trockij ovšem pak desili se Wellsova
ducha príliš buržoasního a »težkého jako pudding«. Socialismus,
jak ,Wells jej chápe, netýká se je11' jedné trídy, nýbrž nejlepších prvku v každé tríde. Není založen na nenávisti a touze
po sebeuspokojení,
nýbrž na nespokojenosti
se sebou samým
a touze po vzájemné lásce a porozumení.
Jeho cílem je odríkání a sebeobetování,
zapomenutí
sobeckého já v práci pro
celek, pro druh. Tak, jak V/ells jej podává v »Prvních a
posledních vecech« a jak o nem mluví vždy pozdeji, nejeví se
jako politické hnutí, nýbrž spíše jako mravní filosofie, která
se snaží zodpovedeti
obtížné otázky životní a urciti každému
úlohu ve vecném procesu bytí. Trídní rozdíly a nenávist se
rozplÝvají v jediném bratrství lidí, z nichž každý hledá osobní
v prá\fírpro celek. Wells krok za krokem zbavoval socialismus
všech hrubších" tradicních
prvku, až jej pozmenil v jakési
evangelium vzájemné lásky, porozumení
a pomoCi. Neverí, že
dnešní hospodárský
stav musí se rozvíjeti s mechanickou
nutností ke konecné katastrofe.
Na svete jest dosti bohatství pro
každého z nás; jest to jen nedostatek dobré vule, že toho nechápeme a nechceme podle toho pretvoriti
své zvyky a myšlenky. vývoj
hospodárský
a hmotný pokrocil dnes dále než
vývoj duševní, který ješte vezí v síti predsudku. Wells proto
je presvedcen,
že jest nyní treba obrátiti pozornost predevším
k duchu cloveka, prevychovati
jeho mysl, odstraniti
staré metody souteže a boje o život.
Wells chápe tedy moderní socialism jako hnutí ne hospodárské, nýbrž intelektuální,
které má rozvíjeti lidského ducha,
rozširovati okruh jeho myšlenek a podporovati ušlechtilé a nesobecké sklony. Jeho cílem jest probouzeti v lidstvu vedomi,
·že každý z ~ás jest pouze príslušníkem
j'ediného rozvíjejícího
se rodu.
Wellsuv
»moderní socialisnH
jest tedy založen na duchu;
teprve v druhé rade je hnutím politickým a hospodárským. To
je také jeho podstatný rozdíl od anglického oficielního socia-
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Iismu, jak chápe jej Labaur Party. »Socialism smeruJe predevším k rozvaji haspadárských
vztahu a nikali k mravní padstate claveka,« praví Ramsay MacDanald
v jedné ze svých
h:11Jih.vVellsuv názar je zcela 'Odlišný:
»Sacialism jest mravním
a duchovým pracesem, který
jenom druhotne a náhadou zabíhá dO' politickéha
sveta.
Není. politickým
hnutím;
muže palitická
hnutí v sabe
absahavati,
ale nikdy nemuže se sám politickým
hnutím
státi; každá politická skupina, každá j akákali 'Organisace,
která se za mluví cíhO' sacialismu
prohlašuje,
dopauští se
veliké 'Opovážlivasti.«
Plán syndikalismu
pokládá Wells za nemožné saciální razdrobeni; clavek je clavekem nejprve a teprve patam socialistou
neba delníkem a ideál lidstvi musí být nadrazen ideálu poli'Otázky 'Organisace výraby a saciální
spolutické strany.
práce jsou v podstate prablémy psychal'Ogické. Naucme se šíre
mysliti, darazumejme
se a základních
'Otázkách
živatních,
snažme se vypestavati
v sobe dabrou vmi a odvahu sebeabetavání,
a cíle sacialismu,
ideálníhO' sbratrení
všech lid,í,
bude dasažena.
PO'zdeji, v letech

válecných

a paválecných,

dostalo

se vVell-

V paslední
své utopii,
"Bahoravní
lidé«, Wells
vykreslil
ideální stát budoucnasti.
Tu není sabectví
ani sO'uteže ani
ušlechtilé
saciální nespravedlnasti.
V techta lidech zvítezily
instinkty lidstva nad špatnými.
Není tu centrální
vlády ani
sboru zákO'nodárného, nebat jej ich cinnast se paznenáhlu smísila se všeabecnou kritikou a diskusí; poslední politik zemrel
pred tisíci lety a jeha duševní stav byl zkoumán psychalagy.
Baharovní lidé byli již vychaváni k pravé demakracii a nepatrebují prata ani krále ani farmální vlády. Svetu vládne k'Olektivní duch lidstva, ta jest vše to, co jest v ~aždém z nich
dobré a ušlechtilé, co tauží pa lásce a pochapení, »král v, každém z: nich«.

Tenta »skvelý ana'rchism« jest pasledním stupnem vVellsava
sacialismu, který nyní vedle snahy pa 'Odstranení trídních r'Ozdílu charakterisaván
jest i velikau tauhau pa míru a sbratrení náradu. Pa válce WellsLtv sacialism se razširuje
v jakési hnutí pacifistic1<:é. Pro štestí a razvoj lidstva jest treba
smazati nejen všechny rozdíly trídní, nýbrž i nenávist mírodnastní
a rasavou. Živast lidstva jest pauze jediným velikým dením a náradové a kmeny jsou jen bublinami a penou
na praudu živata druhu. My všichni jsme jediným celkem a
spalecné jsau naše 'Osudy. Prata paslední léta vVel1sovy tvarby
stojí pad znamením hesla »spása dejinami«.
Jest nutna uciti
lidstva a minulých
dejinách,
uvedamiti
je a spolecném puvadu a cíli a tak zameziti mezil,áradnímu
podezrívání,
nenávIsti a válce. Wells Pl'Oto napsal. krátké své »Dejiny sveta«.
Wellsava díla tak prazatím
kancí prapagandau
svetavéha
míru, Jest nesnadna uhadnauti,
ca prijde dále, nebat Wells'
už vycerpal svým zpusabem
všechny nejabtížnejší
prablémy
své doby. Prehlédneme-li
však už nyní krátce jeh'O mYšlenkavý vývaj a všimneme si jeha díla s tétO' filasafické stránky,

dubna

1926.

'Objeví se nám jaka uvedamelý pokus vyvésti lidstvo z chaosu
rozptýlenéh'O úsilí k rádu a dáti jednatný plán a ,úcel životu
jednatlivcu.

Doba

a lidé

Valeriu Marcu:

Abd el Krim cili kult hrdinu v politice.
Vleklá válka severních
afrických
kmenu proti francii
a Španelsku se
chýlí ke konci, jak nasvedcují zprá·
vy o navazování
mírového jednání.
V té chvíli je snad mažno zabÝvati
se chvíli postavou
muže, který do·
vedl se svými
kmeny tak dlouho
klásti odpar spojené vajenské moci
dvou evropských
státu.

I

savu sacialismu Il~ženskéha
zabarvenÍ. vVells v té dabe prestává veriti, že claveK vlastní silau a prirazeným
pastupem
vývaje dO'mltže se krásné a cisté budoucnasti,
a prato hledá
nadprirazenéha
pomacníka, Boha. Buh jest mu ztelesn.ením vší
dobré vule a lásky, v lidstvu drímající,
a Wells verí, že.
addanast
a víra v neho.. dap~u
ušlechtilejším
sklanum
cl'Oveka k vítezství .. V "Bahu neviditelném králi~
.pr-a.cí
následujících
s'Ocialistický stát budaucnasti
mení se v "králavství boží na zemi«, v nemž láska a po'lOzumení vládn'Ou
názoru;
jeha pojetí
svetu. Není ta náhlá premena Wellsava
sacialismu úzce se stýká: s ucením nábaženským.
Drívej šímu
chladnému stanavisku, padeprenému bialagickými
the'Oriemi, dostalo se jen citavého padkladu.

15.

Evropská
verejnost
hledá bohy pro kult hrdinu. Nenalézá
žádných vhodných
postav, ani v Paríži, ani v Londýne, ani
v Berlíne nechodí titani na procházku.
"Máte ješte velké muže?«
nám chybí velcí,« odpovedel
Jest tato touha
ne - tak jako si
sní také o svém
nosti, jež chybí
v mystické touze

ptal se král. "V tomto okamžiku
Šváb, »máme nyní jen tlusté«.

po osobní moci vlastní jen naší dobe? Jiste
clovek tvorí božstvo podle svého 'Obrazu, tak
hrdinovi, který by spojoval všechny vlast·
ubohému pozemskému
cervu. Idealisuje se
po platonickém
"cloveku o sobe«.

Tento smer lidského cítení jest a to vetší, oc protikladnejší
jest doba sama. Vzniká vetšinou tehdy, pusobí-li sociální zjevy
mocne a trapne na individua, když. vetšina cinných a odumíra·
jících si zoufá nad vlastními silami a ocekává osvobozující ruku
mesiáše. !.<ovnobežne s vírou v cloveka ze strojé, který má
vše zachrániti,
z týchž duvodu vznikají mystické a spirituali·
stické proudy a nálady, zázracní lékari, carodejníci duše a po·
litiky. A to jest paradox
svetových
dejin, že práve v tech
dobách, kdy opravdu velké postavy urcovaly jednání na svetovém jevišti, práve v tech dobách bylo nejvíce nárku nad nedostatkem osobnastí.
Pri hostinách
v rímských
palácích, pri
Crassových
a Maecenových
lupanáriích
byly trpké stižnosti
na to, že Se nerodí žádný R.íman, který by mohl dáti svému
století heslo. A tenkrát prece práve jednal Caius Julius Caesar!
Když se stala trikalora republikánské
armády symbolem vítezství, když fIosche, Kleber, Desaix, Murat, Lassalle, Moreau a
Napoleon vedli francouzská
vajska, stežovali si v domech direktoria a pozdeji v dam ech císarství také na nedostatek osobností.
Dnes, po tolika letech revoluce a protirevoluce,
pri znehodnocení všech hodnot touží prirozene
davy, když se jim casto
mení reální puda pod nohama, po nejakém jméne, po mythu a
záchranci. Ale protože pri nejlepší vuli nemahou nic z toho nalézti dama, hledají na obzoru, a z daleka prichází poselství a
romantické
jméno: Abd el Krim.
Jest dnes populární a legendární
postavou západní Evropy,
jest symbolem a kredem pro ruzné odporující si politické davy
a lidi. Ze jest dnes hrdinou dne práve buric z kalonií, v tom
faktu není náhoda, ale uzákonenost.
Kaloniální obyvatelé jsou
buricským
živlem svetavé politiky. Jsou macností, která vede
saciálne a národnostne
nerovný boj pro'ti nejmocnejším metropolím sveta. Mají pro sebe historickou perspektivu
a proto také
to, co obycejne
nazýváme
"právem«.
Proti nim bourí jen
zdánlive nevycerpatelné
prameny palitických a haspodárských
vládcu naší planety. Protože
vzbourení
v koloniích zustane
vždy více stálým pruvodcem
kapítalistickéha
cxportu, potkáme
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nejbližších desetiletí ješte mnohé Abd el Krimy. Národotázky v dálce budou predstavovati
denní romantiku
dni Evrope. Nejen metoda vzbourení,
ale i zpusob poI zustane týž.
Pánové sveta ovládají také prameny
• Nepatrí jim pouze svetová more a nejsilnejší kanony,
'CIaIijiným rozširovati pravdu nebo lež. Lež se monopolinebot náleží k válecnému remeslu. Tak zvestují také paagentury, že jest Abd el Krim zlodej, který dovede
e krásti stáda,
že jest vudcem
kmene
bez dejin
tradice. Ta metoda jest tak stará, jako koloniální polisama. Když Španelé dobyli jižní Ameriky, a když odsoudili
é obyvatelstvo k pomalé smrti, když znicili starou kulvYpráveli také o barbarstvÍ, kter~ nalezli v novém svete.
rov~ mají tradici dvou tisíciletí. rIory Atlasu tvorí ohrakterá delí Marokko od ostatní Afriky. Na jižním svahu
horstva zacínají nekonecné poušte. S té cásti Atlasu,
, jest obrácena k Strednímu mori, pramení marocké reky.
vfenost lechto hor pomohla Berberum zachovati si po dve
lelf svou rasu. rIluboká údolí, težko prechodné
kamenné
rozdelily však prece Berbery na jednotlivé kmeny a tak
ožnily vctší jednotnost. Již Rímané se obávali kmene Ber. Julius Africanus, recký dejepisec, napsal ve tretím století
Krislu: "lirozné jsou kmeny Atlasu. Ani rímské voje ani
ké tvrze nemohou odolati jejich divokÝm výpadum.« Berove se postavili na odpor Španelum a Arabum, a zacátky
cOllzské a španelské kolonisace v 19. století jim musily priliti svobodu. Ale bohatá pllda jejich hor mela býti jejich
Oll.Nekolik let pred válkou bylo v údolích Atlasu objeveno
ké množství rudy. Nemecký Mannesmann
byl první na kov
orncn. Vyjednával s tehdejším vládcem Atlasu, otcem Abd
Krima. Otec se domníval, že bude moci bojovati s Nemci
ti francii a Španelsku. Chtel, aby nemecké stroje obrátily
O údolí v mcsta. Válka zmarila tyto plány. Syn Abd el
a šel do Španel, aby se ucil u Evropanu.
Dnes jest do'no, že domorodí vudcové koloniálního hnutí se musí uciti
otrokáru, aby neceho dosáhli. Práve národnostní
vudcové
loniálního osamostatnenÍ nesmí býti šovinisty, kterí odmítají
cizí. Nechtejí však využíti techniky
a vynálezu
století
li, nýbrž pro své národy. Válka, která nejen vtiskla africké
eny svou kostnalou rukou do zákopu Evropy, ale také je
obudila k uvedomení stbe sama, naucila Abd el Krima tak
ohému. Slyšel mnoho mluviti o kulture a civilisaci, a videl
nou moc proti sobe bojujících Evropanu.
Videl, jak musili
O rodáci umírati na cizí pude pro cizí vec, a tento Berber
al již tehdy poucovati své rodáky o Evrope. Adb el Krim
1 Spancly uvržen do vezení,
odkud uprchl. Když byl ve
ch horách, posílali Španelé jednoho posla za druhým, aby
zajistili uprchlíka z vezení pro španelské prátelství.
Vudct
rberu videl príliš dobre mechanismus
moci a správy špaI ké kolonisace, platil v ocích Madridanu
za nebezpecného
ptltele, kterého bylo treba koupiti. Abd el Krim se stal ve
ch horách hrdinou, totiž cítil to, co cítili všichni v jeho
rách, a byl s to promeniti tento pocit v rozumnou cinnost.
ociologii stojí psáno: "Co v cloveku myslí, to není on,
brž jeho sociální pospolitost.« A tato pospolitost
mu teprve
ala síly k cinum. Poznal v Evrope moc zlata. Dovedl si
atriti tento živel všech živlu, koupiti zbrane a rozšíriti prost mezi francouzy a Španely. Ješte dokuJ. byl ve španeJ.. ch službách, organisoval
prostrednictvím
podplacených
anelských úradu ohromný podloudný obchod se zl):anerni do
aských hor. Když pak byl v boji se Španely, kupoval jeho
atr zbrane ve francii. Dokázal, že vojenská
veda. dir1olItie a intrika nejsou jen tajemstvím Evropanu.
Doved::: ty:n
1 moci spojiti a využíti jich. Budou mu na prospech
vsec.hny
to znalosti a tato síla? Spojená francouzsko-španelská
moc
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premuže Abd eI Krima. A prece z jeho vzbourení, i když bude
potreno, povstane život. Všechny tyto orientální
národy plSÍ
nyní novou kapitolu svého bytí. Zde jest premožení predpokladem osamostatnení.
Abd eI Krim bude dále žíti v písních
a zpevech, a západní národy pripojí tyto písne k hymne svobody celého . lidstva. O písen více v chrámech kultu hrdinu!

Poznámky
Jakou :cenu mají koalicní sliby, ukazuje velmi názorne stará historka, která se nyní dostala do novin.
J. S. Machar uverejnuje v »N árodní práci« vzpomínky na dobu svého vojenského úradu; zatím lící první
mesíce republiky a vzpomenul také vecere, která se konala pocátkem roku 1919 u presidenta Masaryka a jíž
se úcastnili vudcové koalicních stran. Po této veceri podle lícení ,Macharova - mluvil president, upomínaje
na své stárí, o otázce svého nástupnictví, a vyžádal si
od koalicních vudcu slib, že po nem bude presidentem
zvolen dr. Bend. Vylícil jeho dobré vlastnosti, ale pripomenul, že je ješte neznám a že je nutno ucimtl vse,
aby se stal populárním. Koalicní politikové - opet podle Macharova lícení - slíbili vyhoveti. Když tato kapitola z pameti bývalého generálního inspektora vyšla,
prihlásila se k_~ce
pIzenská sociálne demokratická »N ová doba«, orgán pana poslance-Habrmana,-a
prohlásila, že koalicní politikové tenkráte prý sice pravda - k Masarykove žádosti mlcky kývli, ale to prý
nic neznamená, protože se potom za nedlouho sešfi
mezi sebou a ujednali, že nástupcem Masarykovým
bude pán Švehla, kterého ujednání trvá. Ptáme-li se
po úcelu této korektury, nemužeme nalézti jiný, než
znacne malichernou: zlomyslnost. Pan poslanec Habrman domnívá se míti ješte nevyrízený úcet s dr,em Benešem z doby, kdy se jednalo o vídenské vyslanectví,
a to, co vypráví »N ová doba«, má ten úcel, aby dr. Beneš nezpychl a aby mu bylo dáno na srozumenou, že
jeho kandidatura na presidentství nebyla by bývala rozhodujícími politiky nikdy brána vážne. Aby dosáhla
tohoto ne príliš vysokého cíle, nerozpakuje se »Nová
doba« uvésti fakta, podle nichž se koalicní politikové
jeví býti verolomníky. Zajímavo je, že »N ová doba« si
to patrne ani neuvedomuje, sice sotva by pospíchala
s takovými odhal'eními. Prosíme: koalicní politikové
slíbí - mlcky nebo hlasite, prikývnutím neb podáním
ruky, to nerozhoduje - Masarykovi, že vyplní jeho
slib. Ale není pravda, jak vypravuje sociálne demokratický orgán, že meli úmysl slib dodržet, nýbrž je pravda, že ty pány už tenkrát ani nenapaqlo vyhovet svému
slibu, a je pravda, že se hned sešli a udelali docela jiné
ujednání, aniž by o tom presidenta zpravili. To ovšem
není práve slušné jednání, a nejzajímavejší jest, že to
úcastníci tak beze všeho na [sebe prozrazují. S prosbou
presidenta, »aby bylo ucineno vše, aby dr. Beneš se stal
populárním«, bylo naloženo podobne. Je známo, co vše
koalicní vudcové udelali, aby se Beneš stal populárním .
Ovšem, žádat, aby politik snažil se udelat jiného politika populárním, tot skoro jako žádati od tygra, aby
chytal zver ve prospech dobrocinného úcelu. Státní zamestnanci se již piH roku marne snaží udati smenku,
kterou jim jménem koalice vydal' p. Švehla. Jak se ukazuje nyní, mel také president už delší dobu v kapse
jednu z takových bezcenný,ch koalicních smenek.
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Ministr mimo službu manévruje. »Navá Evropa«, tý··
deník ceskaslavenských sacialistu, a »Ceské slava« pakusily se udelat náramnau sensaci z dapisu, který pan
paslanec Stríbrný paslal
ministerskému
predsedavi
éernému a v nemž vypavídá vláde své dasavadní »nezištné zprastredkavání«.
Pisatel pra$i. pana CernéhO',
aby príšte se neaoracel s palitickými záležitastmi na
neha, nýbrž vždy na pred~edy klubu nebO' na predsedu
strany. Duvad, prO' který p. Stríbrný vyprahuje, jest
ten, že úrednická vláda prý delá demagagii a snaží se
kampramitavat parlamentní vládu. Vytýkají-li naši palitikavé z pavalání úrednické vláde, že delá demagagii,
tu avšem máme hned dojem vlka, jenž káre beránka
z taha, že mu kalí vadu. Pakud se demagagie týká,
nemusí se prece kaalicní strany bát kankurence, a zejména nelze verit, že by nekalik úredníku mahla v tamta
umení vyniknaut nad staré mistry. Dapis vudce csl.
sacialistu je pazaruhadný
zejména pa té stránce, že
vytýká ministru financí dru Englišavi 1. že p. Stríbrnému nevyhavel, 2. že mu vyhavel. Dr. Engliš nechtel upustiti ad dane z cukru, caž vyvalala hnev
p. StríbrnéhO'. Nyní Engliš prý upustil ad tétO' dane,
caž apet vyvolala hnev p. Str.íbrnéha.
(Dr. Engliš
ostatne papírá, že by veci byly tak, jak je p. Stríbrný
lící.) Dr. Engliš nechtel adlažiti snížení žaldu prO' vajáky: p. Stríbrný ta pavažaval za »neprátelský akt«.
Dr. Engliš nyní vyhavel prání p. StríbrnéhO' a adlažil
snížení žaldu: p. Stríbrný zase-la pavažuje za »neprátelský akt«. Udává také duvady, prac: Ellg.liLprý nic
nechtel pavaliti vláde parlamentní,
ale pav<?luje vše
vláde úrednické: tím zpusabem má býti vláda parlamentní zdiskreditavána
a ta je ta demagagie. Z taha
je avšem neabycejne jasne patrna, že našim palitikum
ani tak nezáleží na tam, cO' se delá, nýbrž spíše, kdO'
ta delá. Ta jsau trampO'ty s papularitou. Vlastní smysl'
dapisu StríbrnéhO' je v tam, že p. Stríbrný zahajuje
velký baj a svau papularitu, který již pa nejakau dabu
pripravaval. Tu se mu avšem nehadí mažnast, že by
úrednická vláda uskutecnila zákan a I4mesícní vajenské službe, když p. StríbrnÝ jakO' ministr náradnÍ O'brany »padal vláde návrh zákana na pradlaužení I8mesícní služby O' rak - pres apacné stanaviska strany a
jejíhO' predsedy«, jak stají v kamentári, který k dapisu
napsal addaný p. Schwarz. Úrednická vláda tak ciní,
»aby presvedcila verejnast«, jak apet stají v kamentári,
»že je pakr.okavejší než bývalý ministr sO'cialista« ..
V tamta prípade tedy už ani nejde a stranu csl. sacialistu, nýbrž jen a p. StríbrnéhO', který mel jiné názary
než strana. Pauhý nervasní strach a asabní papularitu
vyvolal napsání tahata dapisu, a celá aférka nezasluhuje velkéhO' zájmu verejnasti, které radíme, aby se nechvela více než treba. »Ceské slava«, jehaž jazyk nabyl
na chvíli básnické ahebnasti, nazvala sice tentO' dapis
»asvabazujícím cinem«, ale ta jest velké prehánení a
verejnast se v padstate velmi mála stará a takavé asabní putky, které ani nemuže dabre sledavat. Ani ta není
nic navéha, že se na úrednickau vládu zacíná vefejne
útacit: ta prece acekával každý, kdO' trachu vidí dO'
zákulisí a kdO' ví, že naši kaalicní palitikavé mají nejasabnejší zájem na tam, aby vláda adbarníku se jevila
špatnau. Prata musí býti hned z karene vyvrácena každá mažnast, aby se ukázala dabrau. Padle razumu
kaalicních palitiku je úrednická vláda k tamu, aby vykanala takavé nepapulární práce, které kaahce sama
kanati se astýchá; pakud se však týká takavých vecí,
které jsau aznacavány jakO' papulární,
ad tech má

15.

dubna

1926.

úrednická vláda dát ruce pryc; na ty jsau tady kaalicní
palitikavé. »Ty,« stají mezi rádky dapisu p. StríbrnéhO' úrednické vláde, »jsi jen maurenín a až vykonáš
svau pavinnast, adejdeš.« Všechny ty manévry bylo
lze .ocekávat; bude jich ješte více, a všechny budou
míti ten úcel, aby úrednická vláda pred verejnastí stála
jakO' vláda špatná a aby kaalicní palitikové z povolání
vypadali jakO' blanictí rytíri, kterí vyjedau ze svého
vrchu, až bude vlas'ti nejhure. - V našich pamerech
není astatne vždy na první pahled patrna, kdO'má býti
útakem zasažen, a už nekalikráte jsme byli svedky,
jak se na nekaha strílela akala rahu. Nechceme p. StríbrnéhO' malavati jen cernými barvami. Má také své dobré stránky. Ale castO' ha unáší ctižádost. Balestnou
stránkau tétO' ctižádasti je pastavení dra Beneše, At e
a tam vydá kalik chce dementi, pomer p. Stríbrného
k Benešavi ve strane není nejlepší. Zdá se býti pravdepadabno, že také dr. Beneš má si vybrati z dapisu
p. StríbrnéhO' svuj díl. V kamentári, který p. Schwarz
k dapisu napsal, stají, že duvady p. StríbrnéhO' »odhalují s velmi nepekné stránky .cinnast úrednické vlády
a zejména p. ministra financí, který ve své asabe spojuje vládu nynejší s vládau prec1chazí.« Jakže, což hy
byl p. Schwarz zapomnel, že jest tu ješte jeden ministr,
který »ve své asabe spajuje vládu nynejší s vládou
predchazí«, a sice že je ta dr. Beneš? Když se ustavila
úrednická vláda, abjevily se ve strane csl. saciali tu
smery, které žádaly, aby také dr. Beneš se vzdal ministerskéhO' kresla - nebO'aby se vzdal paslaneckéha mandátu. Obycejne strany pavažují za svuj praspech, podarí-li se jim dO'úredni>ckéhO'kabinetu vpašavati svého
straníka. Není-li tamu tak tentakráte,
tedy asi jen
prata, že nekterým lidem ve strane se zdá, že tím
dr. Bend, který zLlstává v kabinete, panevadž je považaván za nepastradatelnéha,
dastává vyšší palitickou
šarži než dejme tam u p. Stríbrný, jenž je pavažován
za pastradatelnéha. Mahla by se zdáti, že dr. Beneš má
celanáradnejší
pastavení, a ta pálí. Není snad dopi
p. StríbrnéhO', stavící stranu csl. sacialistu dO'astrého
rO'zparu s úrednickau vládau, prastredkem, jak dostati
dra Beneše ven z kabinetu a tak mu vzíti jeho politickau šarži a výsadu celanáradníha významu? Z toho,
jak ruzní prítelíckavé dra Beneše v jiných stranách
nápadne nadšene sauhlasí s dapisem p. Stríbrného a
prstem ukazují na Beneše, mahlO' by se tak zdáti.
eV úterním »Ceském slave« prahlašuje p. Schwarz, že
absah dapisu byl v »N avé Evrape« atišten nejen bez
vlivu, ale dakance prati vLlli p. pas!. StríbrnéhO'; rekli
ta p. Stríbrnému teprve v paslední chvíli, a an se tázal, není-li mažna tisk císla zastaviti; nacež mu odpavedeli, že není maž na. To je velmi pekná báchorka.)

Nové knihy.
Jirí Karásek ze Lvovic:
Renaissancní
touhy v umení. Kritické s1ndie z let 1894-1900. 12. svazek spisu J. Karáska.
Obsah:
K renaissanci
kritiky. Goethe. Heine. Boecklin. Ma!larmé. Villicrs de l'Isle Adam. Péladan.
Maeterlinck. Dubus.
Rodin. Ruskin. \Vilde. Neruda.
Zeyer. Sabina. Autor praví
v predmluve,
že všichni ti, jejichž dílo je vykládáno, mají
»jedno spolecné: vášnivou touhu života«. N ák!. Dr. Storcha1307. Za Kc 24.-.
:'v1ariena, Praha-Žižkov
Antonín Sova: Ješte jednou se vrátíme. Básne. Tretí vydání.
Autor v predmluve nazývá tuto knihu »svazkem lacných smyslu«. 13. svazek spisu A. Sovy. Nák!. Dr. Ot. Štorcha-~ariena,
Praha-Žižkov
1307. Za Kc 27"-

sepíše o našich knihách
Goe/heavy zeme. V krutých dnech válecných, kdy ceští, spisvými preklady dokumento'vali svuj príklon k bolestné
'j, vydal Otakar Fischer u Bradáce slicný svazek "Z Goetodkazu«. Hlásil jím nejen svuj vroucný vztah ke geré kulture, vybíraje ze slovesného Goetheova odkazu a jeho
cování to, co v nem nalézal aejsladšího,
ale stavel svým
adatelským cinem násilnickému
Nemecku
na oci jeho
vdu tVllrcí hodnoty mírové. Dnes vychází u F. Borového
ížka, rozšírená o nekolik zrn osobité, chuti a krásy. Tentojmenuje se "Z Geotheovy zeme«. Nekteré zmeny prelda:vy a nová úprava jen zvyšují puvab tohoto živého a laho arcidílka.
Ceské Slovo, Praha, 18.-111. 1926.
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Karel Kálal: Palackého mladá léta. (r798 až 1827). Praha
1925, nak!. Fr. Bor o v ý, 316 str. Kálal pH svých starostech
o Slovensko nutne narazil na Palackého, jenž duševne vyrustal
na lyceu prešpurském.
Prišd
na myšlenku,
vylíciti
mládeži
vzrust tohoto hrdiny našeho i koreny a pudu tohoto vzrustu. Ucinil to velice štastne. Lící dobu predjosefinskou,
kdy
otec Palackeho tajne dochází na evang. bohoslužhy do Tešína,
a kdy scházejí se ve valašských lesích tajní evangelíci, by se
potešili slovy a výkladem Kralické bible; v tomto charakterove silném prostredí narodil se 180 let po Bílé hore chlape~,
jenž stal se pak páterí našeho obrození, zákonodárcem
a vudcem mladého národa:. Spisovatel lící, jak vyrustá velikost Palackého z jeho náboženských,
mravních koi'enu. Na zápiskách
("každodenníku«)
mladého Palackého ukazuje, jak vážne se pripravoval prešpurský student pro život; sleduje ho na každém
takrka jeho kroku, jak pttsobí na. neho prátelé, škola, profesori,
cetba;, celé okolí, jak vyrustá v Prešpurce clovek širokých obzoru, jenž bez universitních
studií stává se jedním
z nejvetších historiku evropských. Kálal koncí rokem 1827, kdy Palacký se oženil, a myslil pri psaní životopisu hlavne na studenty, aby jim v naší dobe, mravne všelijak rozvrácené, podal
vzor cloveka krásného a štastného.
K letošnímu
50. výrocí
smrti Palackého
je kniha tato vzácným darem, Prevychovat
se! Takové knihy jsou v dobe skepse a defaitismu dobrodiním.
bdb. Strái Pokroku, Hradec Král. I8.-III. 26.
Preklad píS11í francouzských.
(Z p e v y s I a d k é F a n c e.
Vybral a preložil
Han u š Jel í n e 1::. N ákl, Fr. Borového
v Praze 1926. str. 96.)
Ve velmi puvabné úprave ve sbírce Zlatokvet vyšla: rozkošná
knížka prekladu starých písnicek francQuzských. Jsou to lidové
písne a skladby od autoru dnes neznámých, ale skladbicky plné
rozkošného rytmu, bujarosti,
veselí, rozmaru anebo zase težké
baladické pochmurnosti. Vojáci mají v techto písních svuj velký
díl, jako jej meli vubec v tech starých casích, kdy písne vznikaly na pochodu, v bojích, v dlouhých a dobrodružných
taženích v poli i v zápolí, za války i po ní.
J elínek velmi vhodne vybral texty, které sKytaj í prekladateli
hodne obtíží, ale obratný prekladatel je štastne vetšinou zmohl,
takže jeho preklady jsou plynulé a dobre pusobivé.
Je opravdu radostí probírati se temito písnickami zvonivýrni
i hluboce jímavými, v nichž tak výrazne se obr;i.Ží duch dávných
století.
S.
Dl1stojnické Listy, Prah<!i, I8.-III. 1926.
1"

K HFÉRE p~ažského
Ná~od=
v

níbo Divadla. Ctete Hila~ovu
prubojnou knihu o otázkách
ceského divadla: BOJE PROTI
VCEREJŠKU. Subsk~ipcní cena
bibliofil.up~aveného svazku
o 279 st~, Kc 60'-. U knihkupcu
a v nakl. F~. Bo~ový, Praha.

aklada/els/ví Borového
v Praze pocalo vydávati
novou
utomobilovou
knihovnu.
První sva7..ek napsali inž.
. J. Formánek
a inž. Dr. J. Ždárský:
Paliva,
olee a t u k y pro IÍl o to r o v á voz i dIa. Kniha má 287 stran
I obrazcll v textu. Tiskla Polygrafie v Eme. Ceská odborná
r~tura technická byla obohacena speciální príruckou,
která
~porne dokonalá. Paliva, oleje a tuky pro motorová vozidla
u nás v obchode vetšinou cizí provencie
a není tedy
, že i hteratury bylo i je poskrovnu. Práce inž. Dra. For~. a inž. Dra Ždárského
pres to, že byla nakladatel., Borového zarazena do knihovny automobilové,
má prak. význam mnohem vetší a musí na ni býti upozorneno
;ne, nebo! bude svým bohatým obsahem velmi hledanou podekou všude tam, kde se topí palivem tekutým
a kde se
rebují mazavé oleje.
Mladoboleslavské
Listy, 20.- IlJ. 1926.
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Prof. dr. J. Formánek
a inž. dr. J. Ždárský:
Paliva;
oleje, tuky pro rn%ravá vozidla. Automobilové knihovny cís. I.
Nákl. Fr. Borového. 81 obrazu. Kc 30.-. Prední náš znalec
tohoto oboru a dlouholetý praktický
automobilista
prof. For~
mánek a jeho asistent obdaril naši automobilov01.! literaturu
dílem velmi cenným a aktuálním v dobe, kdy hospodárnost provozu jest alfou a omegou automobilové
dopravy. Na pevném
vedeckém podklade podávají i laikum snadno srozumitelný
výklad o výrobe paliva
mazadel, strucné, ale obsažné karakteristiky každého z nich, pojednávají
o chemických
prípravcích
k úspore paliva a ke zvýšení výkonnosti motoru (které správne
ocenují), o karburátorech,
nassávacích, o vlastním deji splynovacím, o prístrojích
k úspore paliva, merení výkonnosti motoru
a spotreby atd. Cenným oddílem knihy jest kapitola o zkoušení
a hodnocení paliva mazadel (pri cemž hledeno peclive ke zkouškám, jež možno provésti i v soukromé praksi). Kapitoly o bezpecném ukládání horlavých tekutin a o hašení požáru doplnují
obsah knihy, kterou by mel jako stálého rádce míti ve své
knihovne každý automobilista
a zejména ovšem ten, kdo ve
svém závode zamestnává
jeden nebo vlce motorových
vozidel.
h/J. Národní
Listy 31. 3. 1926.
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DO HOR

DO LESU

K MORI

NEZAPOMENTE NA DOBROU CETBU!
Romány:
Ádes, Goha prostácek • 24'Beneliová, Clovek, 2 sv. 4&'Bennerová, Pod krídly. 27'KIsch, Pasák holek,
20'Lukavskt, Komedianti.
S'Olbracht, Podivné prá.
telství herce Jesenia 30'- Žalár nejtemnejAí • 1ó'Phillppe, Babu z Montparnassu . , " . . 4'Przybyszewskl, Sil n Ý
clovek . , . . , . 6'RopAln, KU vraný.
10'- To, ceho nebylo . ,10"-

Saudek, Diplomati ..
Sologub, Sladllí než jed
Tilschová, Vykoupení,

36'-" John, Tátovy povídacky 1&'1&'- - Vecery na slamníku 2&'-

Kolman-Casius,Povidky
2 díly,
..."
42'pro Faiéky , , " , 16"_
- Dedicové . . ..
33'Mixa, Námluvy. , .. 27"Volnyj, Povídka o dnech
- Na prelomu , , .. 20"mého života, . , . S'Nové ruské pOVÍdky . 9"Polácek, Povídky pana
Kockodana , . , • 14'Knihy povídek:
Schelnpllug, Perly v octe 2"Sovová, PodnebesÍ . . 14"Bails, Prípad císla 128 18'Dorych, 'lrl tronícky" S·- Trýb, Opu!ltenou stezkon24'France Án., Baltazar
12'60 Váliová,Holcicky a jejich
svet .. . , , • ,18'Jahoda, Bílá Terlnka , 30'- Ctyri léta ...•.
12'Weiner, Netecný !livák S--

Na sklade u každého rádného knihkupce a v nakladatelstvi FR.

BOROVÝ,

Causerie Z cest:
Guth, Babí léto

...

6·-

Verše:
Broj, podivné jItro • 24'Francouzská poesie nové
doby , • • . • . • 20'Gellner, Nové verlie. . 4'Hánek, Ohne pod snehem 6'Heine, Nemecko . . , 8'Huchová, Písne lásky &'Kruplcka, Zlatá kotva 19'Kríž, Efangelium,
• , 21'Lalchter, BerlíJl. . . . 6'-

Praha

II.,

Jindrišská 13.

