
Habrman nevěří v úspěšnost vlády násilím, poněvadž násilí je zlo a plodí zlo, a vláda násilí u nás, 
nechť z prava nebo z leva, vedla by konec konců ke ztrátě samostatnosti. Úkolem a posláním našeho 
státu jest býti ve střední Evropě činitelem míru, pokoje a klidného vývoje. Kdyby se stal semeništěm 
bojů, násilí a rozvratu, ztratil by v očích světa důvod existence a sotva by nalezl upřímného přÍtele 
a pomocníka v dobách těžkých. Povinností těch, jimž nahodilé poměry poskytly ve státě příležitost 
sp~avovati jej a říditi osudy obyvatelstva, jest pečovati, aby v lidu nebyla oslabena víra v možnost 
vývoje prostředky a zbraněmi demokracie a svobody; neboť s touhou po svobodě jsme za samostat
nost zápasili, zachováním svobody a, šetřením zájmů lidu posílíme myšlenku státnosti a základy státu 
se upevní. V demokracii jest lid činitelem rozhodujícím; má zásluhu za dobrou politiku, odpovídá 
a nese následky,za špatnou. Příčiny neúspěchů, vad demokracie a parlamentarismu, tkví spíše v lidech, 
v představitelích, nežli v demokratickém a zastupitelském zřízení. Poctiví a svědomití činí demokracii 
a zastupitelská zřízení dobrými a uznávanými, nesvědomití pak a sobci mají zásluhu o nedůvěru v de
mokracii, parlamentarismus a zastupitelská zřízenÍ. »Kdo si ' přeje dobrou demokracii a dobrá zastu
pitelská zřízení, dobrou, svědomitou a poctivou, uspokojující správu věcí veřejných, snaží se býti sám 
dobrým, svědomitým a poctivým ve svém povolání a působení. Nechť jsou skromná, anebo důležitá 
a obsažná. To jest cesta k lepší budoucnosti, i ve věcech 'veřejných. Poctiví a svědomití zůstávají 
všude, jakými jsou. Kristus zůstal Kristem, i když se octl na kříži mezi lotry« (str. 282). ' 

Naše postavení jest obtížnější nežli mnoha jiných národů a státních souručenství. Proto nej
lepším upevněním našeho státu a naší svobody a samostatnosti bude, podaří-li se nám vybudovati 
taková zřÍzení a takové poměry, aby u nás bylo lépe nežli všude jinde, aby u nás bylo více svobody 
a pokroku, více spra vedlivých zřÍzení hospodářských a sociálních a více kulturních vymožeností nežli 
v ostatním světě. »Dosáhneme-li toho, nic proti nám nezmohou odpůrci a nepřátelé! Spokojenost 
lidu jest pro všechny státy, zejména mladé a malé, jakým je stát náš, nejlepší pevností a nejlepším 
zabezpečením« (str. 282). " A. Klimt. 

MAURICE GÁFFIOT: LES THÉORIES D'ANATOLE FRANCE SUR 
L'ORGANISATION SOCIALE DE SON TEMPS. Paris, Riviere 1928. 290 str. 

Autor - profesor národního hospodářství a sociologie na alžírské universitě - rozbírá v této 
knize názory Anatola France o společenském řádu jeho doby. Je známo, že France se na počátku své 
spisovatelské dráhy příliš nestaralo tyto otázky. Zdálo se, že bude pouhým dědicem renanovského 
diletantismu, jenž bude velmi inteligentně a zároveň velmi rozkošnicky vychutnávati různé formy ži
vota, aniž by k některé z nich přilnul. Avšak tiž od roku 1892 obrací France svou zžíravou kritiku 
proti morálce a náboženství: tento duch útočného skepticismu proniká Epikurovu zahradu, Traktér 
u královny Pedauky a Názory Jeronýma Coignarda. V Současné historii (1895) dostává se mu už 
politického zabarvení. Do vřavy politického boje však sestupuje France se své věže samotářovy až 
v Dreyfusově aféře (1897), kdy po boku Zolově bojoval za Dreyfusovu nevinu. Od té doby napl
ňuje všechny jeho spisy nenávist k společenským nespravedlnostem; stal se radikálním socialistou a 
zúčastnil se politických bojů své země. Jeho názory o společenském řádu a politice uloženy jsou nejen 
v jeho románech a povídkách, nýbrž i ve sbírkách řečí a proslovů, jichž měl tehdy >.>soudruh Anatole« 
hojně. Gaffiot ujal se úkolu sebrati všechny tyto Francovy myšlenky a podati celkový obraz Francovy 
společenské a politické filosofie. 

Vysvětluje filosofické základy Francových názorů: pessimismus a skepticismus, zároveň však 
ukazuje, jak právě z tohoto skepticismu rodí se Francova shovívavá ironie a snášelivost. 

Autor roztřídil Francovy myšlenky do skupin a tak poznáváme podrobně jeho názory o základech 
společnosti, o společenské nespravedlnosti a morálce, o civilisaci, o společenských třÍdách, zákonech, 
spravedlnosti, nacionalismu a válce a koneČně o náboženstvÍ. 
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Nás zde nejvíce zajímá, jak France pohlížel na politické soustavy. Podle France lišÍ se od sebe 
rozsahem moci ministrů. V demokracii závisí ministři úplně na lidových shromážděních, jež jim ne
ponechávají žádné iniciativy a tak »dokonce ani jejich zlomyslnost a hloupost nepůsobí zla«. V abso
lutní monarchii mohou naopak někdy působiti zcela svobodně. Když by se však France měl rozhodo
vati, hlasoval by pro demokracii. O monarchii nevyslovuje se právě lichotivě: »V knize Králů vidíme, 
že panovník přiná.ší svým poddaným dva neblahé dary: válku a desátek. A je-li pravda, že monarchie 
jsou původu božího, je stejně pravda, že mají všechny znaky lidské hlouposti a špatnosti. Věřil bych, 
že nebe je dalo národům za trest: Et tribuit eis petitionem eorum.« - Proto však France není slepým 
pi'ivržencem demokracie; vidí její vady a zejména z prvního Francova období mohli bychom citovati 
ostré kritiky demokracie a parlamentní soustavy. Tak abbé Coignard praví v XVIII. století: »Možná, 
že Francie bude míti také jednou ministry podrobené parlamentu. Ba ... můžeme si představiti, že 
Francie přijme za jedno či dvě století lidovou vládu. Avšak státní tajemníci, kteřÍ dnes mají malý vliv, 
nebudou potom ničím. Neboť místo aby záviseli na vládci, od něhož přijímají moc a trvání, budou pod
robeni mínění lidu a budou účastni jeho nestálosti. .. Generální stavy jim neposkytnou než nejistou 
a vratkou autoritu. Nebudou míti naději na dlouhou vládu a nebudou proto moci chovati rozsáhlé 
plány. Vyplní svou efemerní existenci ubohými prostředečky. Zežloutnou bědným úsilím, aby na tvá
řích pěti set lidových zástupců přečtli rozkazy k činům. Budou marně hledati svoji vlastní myšlenku 
v myšlence davu nesvorných nevědomců a budou hynouti v neklidné nemohoucnosti. Jejich největší 
bídou bude, že se resignovaně smíří s touto nemohouc'ností a že budou mluviti, místo aby jednali. 
Stanou se rhetory a to velmi špatnými rhetory, protože talent, který s sebou přináší jasnost, by je 
zničil. Budou se snažit mluvit, jen aby mluvili a chytřejší mezi nimi budou musiti lháti více než 
druzí. Takže nejinteligentnější z nich budou nejvíce hodni opovržení«. Přes to však France uznává 
výhody demokratického režimu. Poskytuje především občanům relativní neodvislost: »Všechny svazky 
jsou v něm uvolněny, což oslabuje stát, ale ulevuje občanům a dává jim možnost volného života a 
svobody. Pro nedostatek tajnosti a souvislosti nemŮže demokratická republika vésti veliké podniky. 
Avšak podniky monarchií nejčastěji národy zničily a nehněvám se proto příliš, že žiji pod vládou 
neschopnou velikých úkolů ... Vládne málo a proto jí odpouštím, že vládne špatně. Myslím, že lidé 
vždy přeceňovali nutnost vlády a dobrodiní vlády silné. Silné vlády ovšem činí národy velikými a při
nášejí jim rozkvět. Avšak národy tolik trpěly po dlouhá léta svou velikostí a rozkvětem, že chápu, 
že se jich zříkají«. 

Peoto France hájil republikánského režimu přes všechny jeho vady. Na schůzi Ligy pro lidská 
práva řekl r. 1901: »Vidíte, občané, že nepadám v uctivém úžasu před majestátem našeho politického 
zřízenÍ. Avšak když naši vášniví nacionalisté žádají jeho okamžité odstranění, když naši stoupenci pie
biscit~ žádají mocným hlasem zrušení poslaneckých mandátů, vidím ~fetelně, že je chtějí nahraditi 
jízdními patrolami a že by tím svoboda nezískala. V dnešním stavu našich ' zřÍzení a mravů je vše
obecné hlasovací právo jedinou zárukou našich práva svobod. Stačilo by, aby dech bratrství zavál 
nad našimi městy a vesnicemi a toto právo se stane nástrojem sociální spravedlnosti«. A v knize 

. »Za lepšími časy« praví: »Nehájíme Republiky pro to, čím je, nýbrž pro to, čím může a má býti, 
hájíme Republiku jako nutný nástroj reforem a pokroku, hájíme Republiku dnešní, jež bude zítra 
Republikou demokratickou a sociální a jež . nás dovede k oné obecné Republice, již Viktor Hugo tak 
skvěle předpověděl ve svém vznešeném stářÍ«. 

Vybrali jsme z Gaffiotovy knihy jen tu část, která přímo spadá do programu naší revue. Ale 
i ostatní partie jsou stejně zajímavé a instruktivní. Pomocí hojných citátů osvětlují téměř celý Francův 
životní názor: všude nám ukazují France jako bojovníka za lidská práva proti společenským nespra
vedlnostem. Ukazují nám i jeho víru v pokrok lidstva a víru v nutnost práce pro tento pokrok. 
»Mějme nadšení v srdci a nutné illuse«, praví v Epikurově zahradě; »pracujme na tom, o čem 
myslíme, že je užitečné a dobré, avšak nikoli v naději nějakého náhlého a zázračného úspěchu, nikoli. 



s obrazností nějaké společenské Apokalypsy: všechny apokalypsy oslňují a klamou. Neočekávejme 
zázraku. Spokojme se tím, že budeme svou nepatrnou částí připravovati lepší či horší budoucnost, 
jíž neuzříme«. Dr. K. Jk. 
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