
zány. Tvrdé zacházení vyvolává protest u dětí i u rodičů a takový učitel může býti propuštěn, ba 
i souzen. ~ři tom je disciplina ve škole dobrá dík samosprávě dětí a zvláštním organisacím Pionýrů 
(skauti). Záci vydávají školní časopisy a jsou v čilém styku s veřejností výstavami, schůzemi 
a podobpě. -

Paní Krupskaja je spokojena s výsledky této desítileté práce - tvořÍ se nový typ kultury silné, 
hluboké a široké, proniknuté duchem Marxovým a Leninovým. 
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EMIL SVOBODA: DEMOKRACIE JAKO NÁZOR NA tIVOT A SVĚT. Sbírky »Knihy 
pro každého« svazek 20. Vydalo Státní nakladatelství v Praze 1927. Str. 179 za Kč 7·50. ' (Dokonč.) 

Významným odpůrcem Hobbesovým je John Locke, jenž vychází ze zásady, že i moc zákonodárná, 
která jest nejvyšší mocí ve státě, má určité meze, kterých bez vlastního nebezpečí nesmí překročiti. Tyto 
hranice tvořÍ především účel společnosti, t. j. ochrana života, svobody a majetku občanstva. Soudcem 
nad jedn;íním vlády i moci zákonodárné je lid, který se nikdy nezřekl a ani nemůže zřÍci všech práv. 
Locke uznává vlastnictví za sociální skutečnost, kterou právo nalézá v životě hotovou, které sama 
nikterak nevytváří. Křivdy se dopouští ten, kdo bere více než potřebuje, zatím co druhému se nedo
stává toho, bez čeho nemůže lidsky žít. Je tedy měrou oprávněného vlastnictví nejen práce, z níž 
vzešlo, ale i vlastní potřeba a zřetel k potřebě druhého. Úkolem státu jest vyloučiti hromadění ma
jetku, jenž by přesahoval míru, určenou přirozeným zákonem solidarity. Ale Locke sám nečiní tohoto 
důsledku. »Učení Lockovo«, praví autor, »je oddychem, výstupem na slunce a živý rozhled. do kraje 
svobodně žijícího po temném učení' všeobecného otroctví ve stínu neomezené moci absolutistického 
státu. Je ukazatelem na dráze k demokracii a k prohlášení lidských práv, které dozrávalo v hlavách 
a srdcích průkopníků nové doby.« Mezi ně patří Spinoza, který s Aristotelem hájí zásadu, že ve 
státě každý má býti podroben zákonu, a že zákonem má býti také nepřekročitelně stanovena moc 
vládní. Svoboda myšlení, která se občanstvu vyhrazuje, týče se i náboženství; státu nenáleží, aby se 
zabýval věcmi náboženskými. Skutečnosti života, duševní síly vládnoucí v lidských zástupech, účel a 
poslání -státu omezují skutkově neomezenost státní moci. Spinoza nadšeně zápasí o zásadu volnosti 
myšlení, a to v zájmu veřejné mravnos'tÍ. »Spinoza, ač svou teorií namnoze patřÍ minulosti, svým 
duchem, svou láskou k pravdě a ke svobodě, svým pohrdáním pověrou a klamáním lidu, svým od-

. mítáním násilí a zneužívání mocí státní patří přítomnosti i budoucnosti kulturního lidstva.« 
. Nátodům evropské pevniny otvírá se brána nového života velikou revolucí francouzskou. Kapi

tolkou o její předchůdcích, zejména v myšlenkovém světě Montesquieuově aJ.· Rousseauově ukončuje 
autor první část svého spisu, t. j. o demokracii jako názoru na svět. Názory jednotlivých myslitelů 
tlumočil Dr. Svoboda většinou jejich vlastními slovy připojuje k tomu své kritické poznámky. 

Druhá část knihy věnována jest životnímu ná~oru demokratickému, t. j. chce kostru demokra
tických ~řízení naplnit životem, v demokracii ukázat život lidí demokraticky cítících a myslících. Jde 
tu o poměr muže k ženě, rodičů k dětem, o otázku bohatství a chudoby, náboženství a církve, školy, 
veřejného mínění, státu, národa, svépomoci a samosprávy, spravedlnosti a práva, války a míru, Svobo
dův názor na tyto otázky jest znám aspoň v hlavních rysech již .ze spisů dřívějších. 

Bylo by si přáti, aby v požadované filosofii demokracie bylo věnováno více pozornosti socialismu 
a sociální politice a demokracii hospodářské, o jakou usiluje se značným úspěchem na pře družstevní 
hnutí. Neboť bez demokracie sociální a hospodářské byl by celý systém demokracie neúplným a ne-
uspokojujícím. . > 

A. Klimt .. 
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