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Místo předmluvy.

„Systém nookracie“ je ůsilný pokus 0 dob
rou konstruktivní Eilo s 0 [ ii stá t u. Stát

námi zbudovaný není snad státem v ů b e c
nejlepším, ale můžebýt nejlepším
za daných okolností. Poslednívý
běžky rozvedených v něm zásad nejsou bez

výminky nedotknutelné, nýbrž mohou být

někdy maličko zmírněny nebo zesíleny, po

případě též opraveny nebo doplněny. Zejmé

na článek o beznárodním státě připouští dis

kusi potud, pokud lze právo na stát ná
r o d ní opírati o analogii s právem vlastnic
kým.Avšaki zdenárodní moudrost
rozhodne nejpravděpodobněji proti státu vy

sloveně národnímu, zvláště bude-li chtíti při

hlížeti k možným národním přesunům v bu

doucnosti a k situacím odtud vznikajícím.

Tento prolog je psán pro úzkostlivce a čte

náře zlomyslně, jiní ho nemají potřebí. Co se

týče spisu samého, varujeme před št'ou

raly, kteří budou vytýkati naší Skizze, že není

rozvláčná. Přes to víme, že ji budou mnozí

soudit, aniž ji četli, a jiní do omrzení vyzve

dat obtíže, které jsme řešili.

Prof. dr. Miklík
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1.

a) Kritika absolutni lidovlády.

jestliže větu, že „veškerá moc v státě po
chází z lidu“, vymyslil ďábel, dlužno vyznati,
že byl jeden z nejchytřejších. Ukáží-li však
historikové, že ona neslušná zásada jest dílem
člověka, není možno nediviti se jeho rafino
vanosti nebo nekonečné hlouposti.

Kdo jest ten „lid“, jemuž se přičítá málem
všemohoucnost, ba všemohoucnost vskutku
taková, že se o ni nechce s n i k ý m dělit? Bij
do „lidu“, nestarej se o „lid“, ale važ si sebe
a šetřpráv každého člověka, a „lid“
na tebe nebude mít ž á d n ě m o c i. Ciníš-li ty
právo a činí-li se tobě bezpráví, věz, že to ne
činí 1i d, nýbrž tvoji nepřátelé, zloději, lupiči,
vrahové, podvodníci, cizoložníci, násilníci,
žháři a nezdární synové. T i na tobě provozují
svou „moc“ a lid nemá proti nim ž á d n ě
moci, neubráníš-li se sá m, nespojíš-li se
s jinými ohroženými, nenajmeš-li si za peníze
strážce a hlídače. Bude-li však chtít „lid" na
tobě provozovati svou moc p r o t i p r á v u.
bude-li chtít činem dokázat demokratický zá
kon, at' jsi kdo jsi, řekneš, že takového práva
nemá,nikdy té moci neuznáš, a bu
de záležet na tobě, jak ji zničíš, obejdeš, zlomíš.

Vidíte,že ani nespravedlivá moc
nemůže pocházet z lidu, natož spravedlivá.
Nespravedlivá proto ne, že lid n e m ů ž e
udělati černé bílým, Spravedlivá proto ne, že
pochází z práva zcela nezávislého na lidu ne
bo závislého na něm až v druhé řadě. Zůstá
vá tedy v platnosti věta předrevoluční, že
žádná mocnepochází konec kon
ců z lidu, nýbržže má svůj poslední
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důvod m i m o lid. Tim není řečeno, že by
110 si t el e m státní moci nemohlo býti více
a v e l m i m n 0 h o jednotlivců, právě jako
jim může býti j e din ý člověk.“)

Ale veškerá moc ve státě nepochází ani
z lidu anizjednotlivce.

Bylo nám vytýkáno, a blázni nám vytý
kaji podnes, že lpime na monarchii, že přeje
me absolutismu, že nedoceňujeme individua.
Ano! Lpíme na monarchii boží, hlásáme ab
solutism metafysický, podrobujeme indivi
duum normě.

Ale his t o r i e nás naučila znáti zla mon
archie, absolutismu, otroctví. A proto otázka
0 Vládní formě, o způsobu nabývání vládní
moci, o způsobu řízení osudu národa není
pro nás otázkou p ř e d e m rozřešenou, jako
ji jest pro mnohé šéfy nebo pro domácí drů
bež, nýbrž je to otázka hodná toho, aby se ji
zabýval lidský rozum.

Které jsou možné vládní for
m y a co jsme odhodláni souditi o jejich růz
né sociologické dobrotě? Aristokracie (šlech
tovláda), demokracie (lidovláda), ochlokra
cie (luzovláda), tot' tři způsoby vlády mno
hých; theokracie (bohovláda), monarchie
(jedinovláda), tyranie (samovláda), tot' tři
způsoby vlády jednoho. Kdybychom musili
voliti mezi řadou první a řadou druhou, kte

') Prosím slušně oněch redaktorů denních listů, kteří
: námezdnč povinnosti budou musit bojovat proti této
kapitole, aby si, dříve než spustí svůj milý řev, pře
čtliposlednídvě větynejmíň desetkrát!
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rou bychom asi vyvolili? Nepochybuji nikte
rak, že druhou. Proč? Protože by se nám zdá
lo, že zlo theokracie, monarchie neb tyranie
(ve smyslu řeckém) nemůže býti nikdy tak
veliké, jako eventuelní zlo aristokracie, de
mokracie, ochlokracie.

Ale kdybychom měli voliti jednu vládu
z prvé nebo z druhé řady, nebyli bychom asi
tak pohotoví jako v případě právě uvedeném.
Proč? Protože bychom se snad báli, že místo
přesné theokracie, kterou mylně považujeme
za nemožnou, budou vládnout domýšliví ne
bo nepravi hierarchové. Protože bychom se
obávali, že monarchie a tyranie nebudou
šťastnou vládou nejlepšího člověka, nýbrž
vládou rozmarného, zhýralého nevychovance
nebo bezohledného, zištného uchvatitele.

Co se tkne prvé řady, n e b e r m e věci jed
nostranně! Slova, znamenající v l á d u t ř i d,
vládu „nejlepších“, „dobrých“, nebo „nejhor
ších“, nebrání tomu, aby přímé otěže vlády
nebyly vloženy do rukou je d n 0 h 0 nebo
11e č e t n ý c h representantů.

Máme-li tedy voliti mezi těmito třemi for
mami, nelekejme se přílišo stát (ba nelekejme
se o stát vůbec, protože stát, není-li pr o
s t ř e d k e m, je modloul). Neboť oni „nej
horší“ nejsou často o nic horší než „dobří“
a často ani o nic horší než „nejlepší“. A to je
to, co nám tak ztěžuje volbu. jde 0 termíny,
které n e m a jí naprostého smyslu už od sta
rověku. ]inak bychom musili dát bez váhání
přednost „nejlepším“ před„sprostnými“, nebo
„lidu“ před „chátrou“, tlupou, ulicí, luzou,
spodinou.
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5. Kdyby bylo lze nejlepší lidi v národě zře
telně rozeznati od ostatních, nepochybuji, že
bychom jimi chtěli býti ovládáni, ač-li jsme
ducha šlechetného a ač-li nemáme sami oněch
aspirací, které nás vyřazují ze skupiny lidí
nejlepších. Kdyby byli všichni lidé mravně
stejně dobří (a lišili se jen dobrotou hmotnou,
t. j. množstvím zboží), byl by na místě systém
demokracie čili lidovlády a všichni by měli
právo brániti se aristokracii pouze hmotné,
vnější, přecházející právě tímto povyšováním
ze stavu dobroty do stavu zpupnosti.

Kdyby byli všichni lidé stejně zlí, tehdy by
byla plně oprávněna ochlokracie, luzovláda,
vláda z nouze, protože i takoví lidé musili by
se starati o pořádek a státní soužití, o to, aby
nesežral jeden druhého.

Ze všichni lidé nejsou stejně zlí, pokládám
za jistě. Ale dnes se má obecně za to, že jsou
všichni lidé s t e j n ě d o b ř í. Toto přesvěd
čení o dobrotě všeobecné a o dobrotě rovně
je základem tolika ústav a tolika listin, je
předpokladem, na němž je vybudován hlavni
vládní systém poválečné doby v tolika stá
tech,systémabsolutní demokracie.

je otázka, co soudíme o tomto systému,
přihlížejíce jak k jeho teoretické základně,
tak k budově samé, k jejím integrálním sou
částkám i k jejímu provedení. Co třeba říci
o demokracii? — —

Demokracie dosavadní je sys
těm nemravný. Toť suma hloubánío
středu mnohovlád. Clověk nedospělý a ne
zkušený má na řízení státu docela stejný vliv
jako člověk pokročilejší věkem i vědomostmi,
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ano právě takový jako člověk všestranně vy
spělý a životem vytříbený. Clověk nevzděla
ný platí při volbách stejně mnoho jako vzdě
laný i nejvzdělanější, zločinec, jehož nezbavili
volebního práva anebo který si odbyl trest
beztoho příliš mírný, dává do osudí na vlas
stejně moci politické jako člověk nejpoctivější
a nejzachovalejší. Mluvilo-li se v době osví
censké o zdravém smýšlení lidu a jeho právu
na vedení věcí ve státě, bylo-li z tohoto po
jetí odvozeno všeobecné a rovné právo demo
kratické v dobách pozdějších, zapomíná se,
že tento lid ve své většině dospěl dnes k ono
mu nazírání nezdravému a hnilobnému, jaké
panovalo u vydřidušské a nemorální „vyšší“
společnosti minulých staletí. Při všem tom
nelze vlastně, jak hned uvidíme, o demokracii
ani mluvit.

S druhé strany vládne ve státě oligarchie,
zotročující svobodné lidi, a což horšího, státu
v ničem nezodpovědná. Každý může snadno
uhodnouti, co zde myslim. Nelze mnoho mlu
vit o demokracii, protože nepochybná m o c
masy a čísla vybíjíse jen a jediné
při věci velmi problematické ceny, p ři v ý
sl e (1k u v o l e b. Na skutečnou vládu v ze
mi, a to zase až do příštích voleb, nemají vo
ličové, vyjma těch několik zvolených, po vol
bách žádného vlivu více. Veškerá moc masy,
složené z nejrozmanitějších kratických poten
cí, ale považované podle demokratické teorie
za homogenní, soustřeďuje se v jeden oka:
mžik, který nemá pro faktické uplatnění ma
sové vůle v tom či onom směru žádného rozu
hodujicího a jistého významu.
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9.

10.

11.

Representanti lidu totiž, nejen že nemusí
provádět vůli svých voličů, ba ani ji nemohou
provádět, a to ze dvou příčin.Předně jí nezna
jí. Při vázanosti kandidátních listin n e v i š,
k o b o v o l i š. Chceš voliti muže, o němž víš,
že by hájil tvého práva, ale nenalézáš ho na
kandidátní listině. Možná, že ho tam nalezneš
při příštích volbách, ale na místě nezvolitel
ném. Snad je už dnes na místě zvolitelněm,
ale před ním stojí snad řada jiných kandidá
tů, kteří by sami o sobě nedosáhli volebního
čísla, ale kteří budou zvoleni, protože voli
čové hledí na muže pod nimi, ba kteří budou
zvoleni — ó té ironie! — i k d y ž nebudou
zvoleni ti, k vůli nimž oni budou z nucení spo
luvoleni.

Tito mužové, zvolení nikoli demokracií.
nýbrž jakousi jinou nepochopitelnou mocí,
nemají snad naprosto úmyslu
plniti vůli svých voličů z donucení. Ba snad
budou veřejně nebo tajně pracovati proti to,
bě, který jsi je spoluvolil, nebo proti tomu,
kterého jsi volil dobrovolně a rád, a který
chce usilovati o splnění tvých spravedlivých
požadavků. Buď jak bud', tito lidé, zvolení
bez tvé vůle nebo proti ní, budou mít alespoň
tolik vlivu na věci jako tvůj zvolený kandi—
dát, a to i v tom případě, když tvůj kandidát
byl zvolen desateronásobkem volebního čísla
a onino před ním stojíci samozvanci nikým.

Nikým? Ci mocí tedy dostali se na zvolitel
né, rovnocenné, ba prvé místo? M 0 c i s t r a
n y. Moci onoho faktoru, který působí zlo,
plynoucí z vázanosti kandidátek. Moci nikoli
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12

voličské masy, ani ne mocí masy, příslušící
k určité straně mimo volby, nýbrž mocí
úředníků strany. Tudíž nikolimocí
uznaných vůdců strany, nýbrž lidí namnoze
bezvýznamných a bezcharakterních, ale ma
jících v rukou aparát strany, jejích byrokratů,
odpovědných nikoli státu, nikoli stranické
mase, nýbrž jen nemnohým delegátům stra
níků, mezi nimiž a oněmi je právě takový po
měr nezávislosti jako mezi voliči a zvoleným
poslancem.

To jest ona oligarchie, tyranská a porobu
jící,a tato oligarchie vládnevestátě.
Těmto více méně neznámým a nevyzpytatel
ným silám podléhají nejen voliči při volbách,
nejen straníci před volbami a po nich, nýbrž
i poslanci ve sněmovně a ministři ve vládě.
jenom skrze aparát se stanete poslanci nebo
ministry strany a jenom skrze aparát a z jeho
milosti můžete se udržet ve své hodnosti. Ne
smí vám poroučet svědomí, nýbrž „strana“.
Nesmíte se ohlížet na ty, kteří vás zvolili,
protože nejpevněji a nejjistěji vás zvolila
„strana“ a protože naštvaní voliči strany do
hráli svou úlohu tím, že na několik let nebo
měsícůzvolili kandidátku „strany“. „Strany“
se starají o to, aby voličově nemohli, leč na
zdařbůh, usilovati o své vlastní dobré nebo
o dobré obecné. „Strany“ pečují o to, aby
rostlo nikoli dobro celé strany, nýbrž přede
vším dobro aparátu strany t. j. o s o b, tvoří
cích aparát. Ovšem i v tomto aparátu jsou
vládnoucí a ovládaní, nevyhnutelní a ti, kteří
mohou být nahrazeni. Dobro několika málo
vedoucích hlav aparátu má přednost před
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13.

14.

dobrem strany, před dobrem straníků pouze
volebních, před dobrem státu a národa. Hla
vy aparátu, čekatelé beneficií aparátu, stvůry
aparátu — nemyslím tím slovem nic zvlášt'
hanlivého — jsou tak zaměstnáni sami sebou,
že nemají času myslit na o b e c n ě dobré, na
dobro strany, ba ani na to, aby se pokusili
zadržet úpadek strany, jestliže se nedostat
kem chytrosti aparátu občas dostavuje.

Tento stav všeobecného tichého otroctví je
zaviněnpošetilým domněním mas,
jako by ony vládly skrze hlas vložený do ur
ny při volbách. Nedostatek politické probu
dilosti, malé sebevědomí a skrovné přemýš
lení občanů, stranami opatrovaná nemožnost
pronikavého pohledu za kulisy — věci tak od
porující pojmu demokracie— jsou jenom pod
porou oné vědomím domnělé moci opojené le
nosti mas, přerušované toliko jednou za čas
odevzdáním lístku straně, která slib u j e,
mírně nebo hlomozně, že vymůže nebo bude
vymáhati jejich dobré právo. Kdyby jen tro
chu masy uvažovaly, musily by se brzy za
smáti důvěře, kterou vkládají ve zvolené po
slance „stran“.

Poslanectví zajisté, instituce senátu, exis
tence volebních krajů, příspěvky straníků,
obsazování ministerstev, vše to neslouží da
leko zájmům voličstva, nýbrž zájmům stra
nických aparátů, které by arci nemusily býti
takovými, jakými jsou, ale které stavše se
jednou kořistí k a s t y, nemohou býti ničím
na světě přivedeny k tomu, aby nenásledo
valy, a to se slepostí jím samým škodlivou,
zištných cílů kasty.
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15.

Zeseposlanectvípovažuje podlemo
rálky „stran“ za prostředek pomoci sobě. a
sobě blízkým, je více než známo. A prostřed
kem tím je nikoli onen důstojný poslanecký
plat, který sice není chromý, ale který by
každému, jenž hoří touhou prospěti lidu, měl
stačit, nýbrž spousta jiných cestiček k peně
zům, spojených s poslaneckým mandátem ne
ho s hodnostmi mandátem podmíněnými. Ne
mám sice nic proti tomu, aby se otcové starali
o slušné zaopatření dětí, ale nemravné zde je
to, že se to děje, přímo nebo nepřímo, na úkor
jiných občanů státu, zanedbáváním, přestu
pováním, nadužíváním účelu poslanectví, o
bohacováním se bez řádného, poctivého a zá
služného titulu práce. Honba za bohatstvím
prostřednictvím mandátu je nejhnusnějším a
nejtragičtějším zjevem demokracie, dobyté
krví novověkých dějin.

Obsazení ministersva některou
„stranou“ lze rovněž slušně nazvati-dobytím
korýtka pro aparát strany. Neboť ani posla
nectví v parlamentě ani ministerství ve vládě
nemůže,i kdyby chtělo, dělativ po
ctivosti větších zázraků, než jaké jsou podmí
něny počtem hlasů strany a existencí č e t'
n ý c h stran j i n ý c h, stejně neústupně hájí
cích svých zájmů jako tvoje strana. Strana ti
může, pokud jde o hmotné blaho, zaručiti bez
korupce nanejvýš tolik, že lačnost jiných
stran je poněkud držena na uzdě.

Získává-li přeceněkterá strana mn 0 h o ve
prospěch v š e c h svých straníků, je to možné
jen tím, že jsou neviditelně a neústavně odí
ráni jiní malí lid é nebo nespravedlivě
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16.

olupoványjinéstrany méně rvavé,
méně početné a méně vyučené v násilnostech,
což obojí jest ovšem na odpor etice a i jakkoli
zkroucené humanitě. Ale na ukojení aparát
níků a teroristické ohrožování úředníků z po
volání jsou „demokratická“ ministerstva jistě
výborným zařízením. Nekvalifikovaní a mé
ně kvalifikovaní jsou dosazováni za kvalifi
kované, méně poctiví, mají-li legitimaci, za
více poctivě. Lidé zbyteční jsou již následkem
toho a také nezávisle na tom zaopatřováni na
útraty spoluobčanů pracovitých a užitečných.
Peněz celku, plynoucích nejbolestněji a nejti
živěji z kapes drobných poplatníků, užívá se
tu někdy tak, že by nad tím tito skrovničtí
vydržovatelě státu žasli. A čím více se sbli
žuje počet aparátníků s počtem straníků, tím
více je zřejmo, že břemena p r o s t ý c h stra
níků téže strany nebo všech stran rostou, po
případě že dosažená zlepšení se těchto pros
tých straníků čím dál tím více vzdalují, ač
koli tu existuje titul společné námahy, dáva
jící nárok na společnou mzdu.

Instituce senátu jerovněžživotním
pojištěním aparátníků. Pro stát čili pro celek
nemá senát významu, jsa méně, nekonečně
méně, než by ukazovalo jméno a než by žádal
zdravý rozum. Ale je to zaopatřovací ústav
pro odložené lidi, kteří mají udělat místo če
kajícím nenasyceným aparátníkům. A tak se
nát, do něhož smíš voliti teprve ve věku zra
lejším, je, pro výsměch vší civilisaci, pensio
nátem, v němž jsou živeni, jistě ne pro záslu
hy o lid, nýbrž pro zásluhy o sebe, starší ne
bo nepohodlní aparátníci n a &t r a t y li
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17.

18.

v ovo
d u. Chcete markantnejm doklad převráce
ného moderního politického řádu a vyssávání
slabých těmi, jejichž síla je v zátiší sekreta
riátu?

Chci se zmíniti slovíčkem o p ř í s p č v
c i c h str a n i k ů na účely strany. Posla
nec, sekretář, jiný článek aparátu, který má
vynikati nezištnou prací pro stranu, nechce
učiniti kroku, aby za něj nebyl stranou hono
rován. Drobní členové strany jsou mnohdy
obětaví až do krajnosti, ale funkcionář strany
je počtář. Počítá a počítá — to je jedno z jeho
hlavních zaměstnání — a nebyl by ani ne
ochoten za lepší mzdu přejití do opačného tá
bora, jakmile by taková tučnější příležitost
ke zvýšení mravnosti někde nastala.

jedním z rafinovaných bláznovství demo
kraciejsouvolební okresy. Do cizího
pašalíku nesmite vkročit. Pokusíte-li se o to
dříve, než se jeho paša dobrovolně vzdá, po
případě než ho „strana“ dá do pense, jste
ztraceni. ]e-li volební číslo 20.000 a vy obdr
žíte třeba v dvaceti volebních okresech po
18.000, nemůžete jako tvůrcové nové strany
s 360.000 voliči obdržet jedinký mandát, za,
tím co jej obdrží přítel lidu s rovnými 20.000
hlasy. A to z té pouhé příčiny, že volební řád
předpisuje volební okresy pro volbu do par
lamentu,dozastupitelstva celoříš
ské h 0, do sboru, který má mít na zřeteli
prospěchcelého státu a všech jeho
0 b č a n ů, zatím co pro zájmy zemí, okresů
a obci mají pracovati zastupitelstva zemská,
okresní a obecní, opatřovaná volbami zem
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19.

skými, okresními a obecními. Volební okresy
jsou moudrá zařízení „proti tříštění stran", t.
j. proti tříštění moci aparátníků. Národ si
stvořil „strany“ a tím si zatarasil cestu k o
zdravění v případě nemoci. Zádná ozdravo
vací tendence v hnijících stranách nemůže
nabýti nepravím vrchu, ale ani života, pro
tože existují volební okresy do je d n 0 h o
volebního okresu veškeré repu
blik y. Obecní volby mají mít za hranici
obec, okresní okres, zemské zemi, parlament
ní republiku. Každé jiné zařízení je záskok,
který si lid dává líbit od svých posměvačů,
„majících na mysli jen zájem státu, vedených
úmyslem zajistit vládu zemi, což jest nemožno
bez volebních okresů a bez zabránění vzniku
malých stran“.

]e-li třeba doplniti výpočet zla v nynějším
demokratickém systému, t. j. v demokracii u
jařmené aparáty stran, možno ještě zvláště
poukázatina to,žeanive vlastní stra
n ě nemá nikdo toho slova, které mu náleží.
Bud' kdo moudrý, prozíravý, podnikavý, viz
lépe než druzí a vynalézej nové prostředky
k skutečné slávě strany, nezalíbí-li se apará
tu, nic to neprospívá. Nejhorší je, že člověk
milovaný, ctěný a volený velmi četnými pros
tými straníky, má ve vlastní straně, zcela v
duchu mechanické demokracie, sí lu je d i
né jednotky, což není o mnohovíce než
význam nuly, zatím co aparátníci, nikým ne
milovaní, nikým nevážení a mnohými prokli
naní, ovládají stranu.
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20.

21.

je tedy zřejmo, že demokracie, i ve smyslu
prostě s t á d o v l á d y, je pouze na papíře, a že
ve skutečnosti existuje pouze vláda aparátů.
Rovněž je zřejmo, že tato situace, hanebná a
nedůstojná, může býti napravena jenom ten:
krát, jestliže nejhořejší část člověka, r o :
umová kapacita, seuplatnípřivolbách
do různých sněmů a sněmíků, jestliže tímto
způsobem designovaní zástupcově „lidu“ but
dou míti t o l i k moci, kolik jim svěří lidé ode
vzdáním svých hlasů; jestliže vynikající osobn
nosti, vyznačené obzvláště velikým počtem
hlasů důvěry, budou disponovati touto hřiv'
nou nejen v parlamentě, nýbrž i ve
straně a ve vládě. ]en tenkrátbudeod
straněno to, co dnes až příliš křičí, co se při
liš jasně presentuje oku jen poněkud vidou
címu jako nešvar, co je pohanou století a po
robou věku ječícího píseň o svobodě národů
a individuí.

Demokracie jsou známy ještě jinými a to ni
koli lehkými kontradikcemi. Co chvíle setká
vámesev nichs ututlávací taktikou
těch, kteří mají moc. Zločinci patřící ke ka
marile jsou nejen osvobozování, nýbrž ještě
odměňováni; lidé poctiví a bedliví spravedl
nosti jsou vyslýcháni, káráni, sesazováni,
pronásledováni, usmrcováni. Není-li proti ne
pohodlným důkazu, důkaz se vyrobí. Obhajo
vání je zbytečné, protože i v demokraciích
mají často rozsudek již připravený. Brání-li
se kdo tiskem, svoboda tisku se suspenduje,
protože je státní nespravedlnost ohrožena.
Stará inkvisice neskrývala korupčníků, nová
je namířena přímo proti jejich nepřátelům.
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22.

23.

24.

Uředník-straník, nevychovanýpro
ideu obecného dobrého, obchází nebo poru
šuje zákony, kdykoli toho vyžaduje prospěch
strany nebo škoda a neprospěch některé stra
ny nepřátelské. To znamená: teoreticky
v ž d y c k y. Také trestání přestupníků zá
kona se brzdí, jde-li o straníka nebo kyne-li
z takového nežádoucího milosrdenství zisk
straně neb osobě. Toto všecko počínání, i
pouze viděné, i páchané a napodobované, vy
chovává k vlčím spádům a rozvracuje společ
nost. Léku není jiného než zrušení výhradní
ho panství stran a trestání intervenci.

Na vývojovém pochodu poli
tické herese evropské, majícímčty
ři hlavni myšlenkové zastávky: d ei s m (=
světosiroba), n a t u r al i s m (= bohone
znalství), [ i b e r ali s m ( : svobodozvůle)
a k o m u n i s m (= státootroctví), zaujímá
absolutní demokracie čili „lidozvůle“ své mís
to v liberalismu. Tím je řečeno, že špatné a
bezbožné demokracie právě tak jako bezbož
né a bezcitné aristokracie a monarchie vedou
k zbožnění státu a k dokonalému zakřiknutí
duše jednotlivcovy, která se nemůže vzchopiti
dotud, dokud není poznána cena živé osob
nosti proti mrtvému pojmu celku.

Ovšem, že aparátníci se budou brániti, jak
milese dovědío tomtoútoku na demo
k r a c i i. Budou utvrzovati lidský dobytek
v mínění, že on panuje, že změna nynějšího
řádu je utopií, že aparáty jsou vymožeností,
že zastávají funkci mozku strany a že hlasy
voličů jsou potravou těla (do čího břicha jde
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tato potrava?), poslanci pak a ministři, že
jsou nohami a rukami strany, dirigovanými
myslícím mozkem strany.
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25.

26.

b) Filosoficképo-ámky.

Pozn. k 1. kap. 1. odst.

jestliže v e š k e r á moc pochází z l i d u,
pocházíjistáčást té moci ze mne. Zád
ného jednotlivce moc není však v této sou
stavě apriomě větší než moje vlastní moc, tu
díž nikdo nemá práva překonávat m o u moc
3 v o u moci. Neboť právní moc jednotlivců
jakožto cosi ryze v n i t ř n í h o nemůže býti
— pochází-li veškera moc teprve z lidu — z eu
v n ě sečítávána a stavěna proti mé vnitřní
moci za tím účelem, aby má moc byla v n i t ř
n ě přemožena. Proti mé vnitřní moci může
státi tisícejiných mocí, ale nespojev
n ý c h; v srovnání se mnou jakožto s prame
nem moci může vstoupiti, a to jen jako moc
mně vnější, toliko jeden člověkpo
druhém, protožejedenje druhému prá
vě tak vnější jako je vnější m n ě. Moc mně
vnější nemohla by nikdy činiti nároku na to,
abych byl povinen se rozhodovat v jejím smě
ru, i kdybych nechtěl. Falešná teorie o tom,
že veškera moc je z lidu (nebo že stát, vznikl
s m | o u v o u), potřebuje nekonečného počtu
závěsů a podpor, aby nepadla na tvář, čili je
filosoficky absurdní! A b y v ů b e e n ě k (1y
nějaká moc pocházela z lidu, je
nutné, aby ž á d n á moc nepocházela v p o
slední instanci : lidu,nýbržzavazova
la vnitřně i tenkráte, kdyby veškeren lid bez
výminky užíval své vnitřní svobody p r o ti
n 1. —

Kdyby veškera moc vycháze
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27.

la : lid u, mohlo by dojíti legitimně k ná
sledujícím podivuhodným zjevům.

]estliže veškerá moc vychází z lidu p ř i
m o, a nikoli prostřednictvím volených zá
stupců, mohl by tento lid lhlasovou nebo
2hlasovou většinou přijmouti zákon, že „men
šina“ bude nucena pracovat pro „většinu“,
protože se opovážila míti proti většině od
chylné mínění. Volby další by většina mohla
zrušiti nebo omeziti jen na „svobodné“ lidi.
Tento proces by se mohl opakovati několi
kráte, až by zbyli jen dva svobodní proti jed
nomu svobodnému. Ti dva, řekněme muž a že
na, mohli by odsouditi ku pokání toho jedno
ho, a nejen dynastie, nýbrž i věčné o t r o c
tví všech kromě jednoho rodu byly by zá
konné, protože veškera moc vychází z lidu,
t. j. : „většiny“.

Ovšem, nemusilo by dojíti k takovému ne
čekanému konci demokracie hned. ]ednobla
sová neb dvouhlasová většina by mohla —
kdykoli by ráčila zdůraznit svou suverenitu
— přijmouti zákon, který by jí zaručoval
k o 111p e t e n c i při rozhodování o tom, jsou
li členové menšiny oslí či nejsou. Na základě
tohoto zákona mohla by po půl roce jedno
hlasová neb dvouhlasová většina otázku o
oslovství menšiny rozhodnouti kladně, to jest
příznivě, a jako důsledek toho zkonfiskovati
statky menšiny jakožto subjektu práva ne
schopného. Na tom by arci nemohlo přestati.
Většina korigovala by i spolurozhodující prá
vo hlasovací v tom smyslu, že by je oslovské
menšině jakožto neschopné, nepříčetné a ne
odpovědné odňala atd.
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28.

29.

30.

jestliževšak lid nikoli přímo, nýbrž
volenými důvěrníky, t. zv. poslanci, které po
sílá do mluviště (= parlament),') rozhoduje
věci, je zřejmo, že již nerozhoduje „lid“, nebo
že rozhoduje jen málo. Aranžěři ústav před
pokládají v tom případě, ač to „lidu“ do očí
neříkají, že lid je hlou pý a neschopen
něsti pravou odpovědnost. „Lidem", z něhož
pochází pak veškera moc ve státě, jsou sně
movnici, a mezi nimi by mohlo zase dojíti k
podobným nesmyslným koncům, jako s lidem
sprostým a nevoleným.

Nelze namítnouti, že akademičnost je va
dou argumentu, protože princip se musí o
svědčiti i v případě akademickém anebo ne
platí vůbec.

Také nelze uváděti na odpor apriorně, že
demokracie je vždycky a zaručeně něco více
a něcojinéhonež demonokracie nebo
vláda n a d lidem.

Bud'jakbud',veškerámocnepochá
zí z lidu!

Pozn. !: 1. kap. 4. odst.

je mi obzvláštním potěšením, že mohu po
ukázati na to, jak smýšlel o státě jeden z nej
slavenějších filosofů 19. a 20. století, otec a
děd přečetných filosofických škol poslední
doby a mezi jiným učitel prvního presidenta
československé republiky, František Brenta
no. —

') Manning mluvil r. 1890 raději o „té k l a p &r n ě
ve Westminsteru“.
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31.

Zásadu „Salus rei publicae suprema lex“
(Blaho státu je nejvyšším zákonem) nazývá
Brentano zásadou n e m o r á l n í. Z té příči
ny upírá státu právo překročovati m e z e
dovolené sebeobrany, a sebezacho
vání státu nepovažuje nikterak za nejvyšší
princip. Naopak: Stát má dle něho za urči
týchokolnostísámpracovati ke své
] i k v i d a c i. I když je napaden nespravedli
vě, nenínli naděje na konečné zdolání útoku
nebo vyžadují-li se oběti příliš veliké od oba
čanů, je stát povinen se vzdáti bez
branného odporu. Nikdynesmístát,
praví Brentano s důrazem, zapomenouti, že
není Sám sobě účelem, nýbrž jen p r o 
s t ř e d k e m k dobrům vyšším atd. (Ur
sprung sittlicher Erkenntnis, 2. vyd., 1921,
86—88.)

Vskutku je málo heresí u moderního člově'
ka tak vžitých a samozřejmých jako nauka,
že stát je vše a že se vše musi točit ku poctě
státu. Kdyby to byla jiná naivnost než právě
tato, dávno by každý uličník věděl, že ho po
važují za obecního školáka, když mu věsí na
nos neživé státní veličenstvo. Ale moudří a
historií poučení oligarchové, jejich zištní a
vtipní nohsledové, i všelicí zkostnatělí mys
litelé a tatrmani, kteří čerpají své učenosti ze
starých lexik 18. věku za pomoci špatných
brejlí, dovedou státem potřít a umlčet kde
koho a kdeco. Svoboda člověka je pošlapána
a rozemleta. K vůli komu? K vůli státu, to jest
k vůli politikům, kteří z nás, ač nejsme o nic
horší než oni, dělají svě otroky, ale ovšem
otrokypodejménemslužebníků státu.
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Ne, ne, státu netřeba dávat nic, protože
stát nic není, nejsme-li to my!
A jsme-li státem my, pak jsme povinni d á
v a t s o b ě navzájem, nikoli nepomazaným
a neerunovaným oligarchům, kteří se skrý
vaji pod nevyzpytatelné slovo stát!

A sobě navzájem jsme dlužní m n 0 h o —
spravedlnost!!!

Podrobovati vezdejšímu dobru obecnému,
jakožto cíli nadřazenému, těla, hrdla, statky,
hmotnou stránku bytosti, je nejenom krásné
a spravedlivé, nýbrž i nutné; obětovati však
státu rozum, duši, svědomí, vnitřní svobodu,
zkrátka osobu, je zbabělost, blud, zločin, per
versnost!

Pozn. !: 1. kap. odst. 21.

]iný protimluv demokraciíje,žety
to krásné lidovlády jsou namnoze v područí
plutokracie (= penězovlády). Kdyby lido
vláda byla č in a nikoli heslo, byli by chu
dáci, jichž je daleko větší počet než bohatých,
dávno dosáhli zlepšení svého postavení. Ve
skutečnosti nezískávají ničeho, protože vše
cko získávají peníze. Ba více: V demokra
ciích číslo proletářů a poloproletářů roste, za
tím co by se mělo zmenšovati. Množí se
v témž tempu, v jakém do závratné výše stou—
pá majetek n ě k o l i k a průmyslových a ban
kovních království, jejichž neviditelná přesila
sráží k zemi i nejdemokratičtější a nejsocia
lističtější občany. ]e t o p r oto, že „lid“ je
n e s c h o p e n — a nikdy nebude h'vale
schopen! — dobýti svého práva!!

vv:
Proč? — Protože jeho nejblizsxzástupci to
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ho nedovedou nebo nechtějí, jeho přátelům
pakse nikdy nedovolí, abysi nezištv
nými a šlechetnými skutky zjednali popula
ritu. Absolutní demokracie a existence stran
jsou ůhlavnímí nepřáteli štěstí lidu!

Všecky tyto věci zdají se divně a nemožně
pecíválům, kteří věří svému deníčku. Ale
každý, kdo pozoruje politické víření kolem
sebe a pročítá alespoň stará čísla svých no
vin, pozná, že o b ě h k r v e v demokratic
kém státním tělese je tento: V absolutně de
mokratickěm státě nevládne demokracie, nýt
brž strany. V stranách nevládnou straníci,
nýbrž oligarchově. Oligarchově stran nejsou
kontrolování m n o ž s t v i m, nýbrž orgány,
jež dosadili. Stranickou plebs udržují oligar
chové v nevědomosti a poddanosti tiskem. A
ni tisk stran ani strany samy nemohly by
exístovati z příspěvků straníků, kdyby nebylo
tajemně pomoci kapitalistů, kterým za to mu
sí strany vycházeti vstříc. Demokratická ko
rupce, která bývá demokraticky v š e 0 b e c
ná, je nejsvobodnější a nejvynalězavější ze
všech korupcí, ale umí se tvářiti co nejnená
padněji. Kdyby se sečtly nespravedlivě vyso
ké a nespravedlivě nízko zdaněně zisky vrch
ních peněžníků na jedné straně a na straně
druhé korupcí získané miliony ministrů, po
slanců a senátorů všech republik a monarchií,
kde panuje absolutní demokracie, bylo by
ihned postaráno o zaměstnání i zaopatření
statisíců nezaměstnaných, kteří jinak ustavič
ně zaměstnávají a sesazují vlády.
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KAPITOLA DRUHÁ

PRINCIP NOOKRACIE



34.

35.

a) Základy systému.

Kdežto obyčejná a dětinsky pojímaná de
mokracie běží hluše'a nevšímavě kolem vzdě
lání a osobní mravnosti, opravňujíc logicky
komunismus (který zavádí sice stav hroznější
antického nevolnictví, ale pro nejpolitičtější a
nejsveřepější otrapy je pravým Eldorádem),
hlásí se o své právo k vládě větší nebo menší
kritická. a etická zdatnost člověka, kterou na
zýváme n u s (noos, duch) a podle níž jmenu
jeme systém, který demokracii přirozeně a
rovně aristokratizuje, 5 y 5 t é m e m n o o 
k r a t i c k ý m. Princip nookracie čili „dob
rovlády“*) je tento: Cim má kdo lepší náhled
do věcí a čím má kdo poctivější vůli spravo
vati se lepším poznáním, tím více má práva
na rozhodování o vlastním štěstí ve společ
nosti a tím více poskytuje naděje, že bude
i o cizím štěstí spolurozhodovati co nejlépe.
Zdravý soud lidský, k němuž má přístup i
nejprostší horal, vyvodí z toho bezděky prak
tický důsledek, že člověk pokročilejší roz
umem a vůli má obdržeti ——v zájmu svém i
v zájmu celku — ve státě více rozhodovacího
vlivu nežli jiný člověk měně pokročilý, a to
ku blahu a užitku právě i tohoto méně pokrOv
čilého a méně zdatného.

Nookracie není návratem k starým aristo
kraciim, oligarchiím a plutokraciím, ani není
obměnou jejich nových a skrytějších vlád
noucích forem. Tyto předpokládají a předpo

*) „Dobrovláda“ nechce být překladem doslovným,
nýbrž věrným.
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kládaly, že ten je státu nejprospěšnější a i
osobně nejlepší (aristos), kdo je nejbohatší.
Nookracie nedá nic na zlatý substrát bez in
teligence a benevolence, ačkoli s politováním
pozoruje, že v l á d y n a d l i d e m přehlédly
neocenitelný význam příspěvků nejzámožněj
šich vrstev pro obecné dobré. Nookracie trvá
na tom, že pomoc přičinlivých boháčů zaslu
huje jisté č e s t n é uznalosti se strany státu,
zatím co se kasíři demokracie velikodušně
zříkají státního prospěchu k vůli vlastnímu
břichopasectví, opouštějíce dokonce sám po"
žadavekrovné povinnosti, z něhož
odvozují pyšně své jméno, a napodobujíce
monarchie ve věci, jež byla v dějinách příči
nou tolika životních pohrom.

Nookracie staví na jiné dobrotě než na pl
ném měšci:na kráse chování a na
množství vědění. Na prvníarciskoro
výhradně negativně, protože není šnadno rot
zeznati positivní stupně etické výše, na dru
hém za to i positivně, v míře co možná nej
větší a nejštědřejší.

Projevem spoluúčasti v š e c h na vedení
obce neb státu a plným zajištěním této spolu
účasti a spoluvlády mají a mohou býti — po
dle odvěké demokratické prakse — v ol b y.
Ovšem volby politické musí býti v p ř i m é m
v z t a h u k spravování záležitostí a musí
každému poskytovati právě tolik vlivu — nic
více a nic méně — kolik ho zasluhuje jeho
dvojí duševní úroveň, ta, kterou vykazuje
vůle a karakter, i ta, kterou vykazují vědo
mosti neb dovednosti. Obratnost pouze sofis
tická a schopnost jenom demagogická jsou
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v nookracii přistřiženy jednak tím, že nepo
žívají samy o sobě té cti, která patří větši
námaze duchové a povahové, jednak tim, že
souhrn lidi, podléhajících svodům, to jest leh
kověrnější materiál volební, nemá v celkové
souhře činitelů již takové váhy, jakou má —
ke své škodě — v demokratickém systému
matematických jednušek.

O přímém vztahu voleb ke skutečnému
provozování moci budeme mluviti v kapitole
třetí. Zde budiž řečenojen tolik, že v nookra
cii nakládá zvolený kandidát, pokud není ta
neb ona těžkost vyhrazena přímo nookratic
kému plebiscitu, ustavičně s tím počtem hla
sů v kruhu své působnosti (v obci, okrese
atd.), jakého se mu dostalo důvěrou voličů
při nookratických volbách.

N á m i t k u, že i v nookracii bude pře
mnoho duševních lenochů užívati volebního
práva bez rozmyslu, křivě a sebevražedně,
připouštíme. Ale tatáž stádová nerozvážnost,
která v demokratickém státě nemá pro správ
nost ani pudu ani smyslu, vybuchovala by po
odnětía pro odnětí voliciho ku
v er tu co chvíle a nebezpečné, revolučním
vznícením rozkaccného býka, který se důle
žitě a probudile rozhodl nebýti uvázaný, tře
ba mu scházela chytrost dosíci i toho, aby ne
byl zavřený v ohradě.

Námitku, že způsob nookratických voleb,
odezíraje od ostatního, je nemožné kompliko
vanýa neuskutečnitelný, zamítáme
naprosto, protože její úmysl není kalý a její
platnost, nejsouc evidentní, je závislá na ex
perimentu.
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38. vv!
Poněvadž ani nejvyssx právo, ani intuice a

rozvaha nepocházejí z lidu, aniž mohou býti
lidem zrušeny, a ježto by bylo potupným za
hráváním s nookracií, kdyby se pro budouc
nost měla vydati na milost volbám a sněmov
ně,budeprvním a nezměnitelným
zákonem nookratickěho státu,
že žádné ustanovení parlamentu, žádné naří
zení vlády nebo diktatury nesmí býti v zá
sadním odporu s paragrafy nookracie, obsa.
ženými a vyjádřenými v tomto kodeksu. Vů
bec žádný zákon ani dekret nesmí býti pro.
mulgován, jestliže aspoň jedna třetina členů
nejvyššího censorského dvora podá veto
„proti hrozícímu porušení nookracie“.
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40.

b) Nookratické volby.

Nejdůležitější zvláštností nookratických
voleb je tak zvaný nookratický v ole b ni
v a l o r. Věk, vzdělání nebo zručnost, zach0n
valost nebo provinilost proměňují volebni van
lor. U téže osoby může se změniti volební va
lor nejenom změnou letopočtu, nýbrž i v jed
nom a témž roce změnou znalosti nebo pocti
vosti. Volební valor vzniká z v ol e b n í h o
roku nookratickým počtem. Vo
lební rok dán je při zachovalosti úplné poč
tem let nad 20; při zachovalostí nově nabyté
jsou volební roky dva, n o v ý, obsahujíci leta
od posledního propuštění z těžkého žaláře, a
s t a r ý, před nastoupením posledního těžkého
trestu. Volební roky nepočítají se na dny ne'
ho na měsíce, nýbrž jednodušeji, podle l e t o
p o č t ů uvedených na volebních listinách.
Těžký žalář, vyměřený za činy, zaviněné
přesvědčením politickým, uměleckým nebo
náboženským (pokud jimi nebyla dotčena
soukromá osobní čest nebo nevyhnutelně o
hrožena tělesná neb majetková bezpečnost
jednotlivce jakožto soukromé osoby), rovněž
vězení mírnějšiho rázu za přečiny a provině
ní, neztenčují nikterak volebního práva aniž
umenšují nějak volební rok.

Volební valor je při zachovalosti úplné ro
ven součinu z volebního roku a v ole b n í
h 0 in d e x u. Při zachovalosti nově nabyté
rovná se volební valor součinu nového voleb
ního roku a nového volebního indexu, zvěta
šenému o starý volební rok a zmenšenému o
starý volební index na druhou.'
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Volební index je číslo udávající, kolikero
násobný je volební vliv určité třídy volicí
vzhledem k základní volební třídě, označené

číslem 1. Lidé téhož věku a téže zachovalosti
mají různý volební index, protože náležejí
různě vysokým volebním třídám. Dříve než
uvedeme přesně a podrobně tyto třídy, zalo
žené ponejvíc na formálním vysvědčení zna
losti, povíme napřed, jak se nookracie vypo
řádává s druhou podmínkou plné způsobilosti
volební, s kvalifikací mravů.

Osoby, dlící v den voleb ve vězení, bylyuli
řádně a definitivně odsouzeny, nevolí vůbec,
i když jde jenom o vězení mírné a krátce tr
vající. Osoby však stižené vazbou nebo věz
něné pro delikty, jimiž neztrácejí volební za
chovalost, mají právo na volební výkon ve
vězení.Osobámnegativně rehabili
t o v a n ý m, to jest osvobozeným od rozsud
ku pro nově prokázanou nedostatečnost in
dicii, nahradí se plně volební ztráta při příš
tich volbách stejného druhu. Osobám r e h a
bilitovaným positivně, to jestosvo
bozeným po úplném zjištění neviny, zvláště
po konstatování chvályhodného činu, jenž
nešťastnou náhodou zavinil podezření a odv
souzení, soud nejenom ustanoví volební ná.
hradu, nýbrž i přidá volebních let nebo 1 bod
indexu.

Pokud poroty potrvají, rozsudek osvobozu
jící nebude se nikdy vztahovati na volební
právo, pro které musí obžalovaný přijíti před
soud zvláštní. Tentosoudbudepostu
povati přísněji, protože již nepůjde o dobro
soukromé, nýbrž o dobro obecnosti, a k vy»
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loučení z volebního práva budou stačiti ina
dicie prostředně silné.

Osobě, která dosáhla 25 let nové zachova
losti, může býti prohlášením soudu vráceno
úplné volební právo. ]enli kdo všemi hlasy
obecního výboru jmenován čestným občanem
nějaké obce, získává o 1 bod indexu více, ale
pouze jednou, n i k o l i d a [ š i m i čestnými
občanskými diplomy. Vlastní obec může své
mu občanu, usnesenli se na tom všemi hlasy,
rovněž uděliti čestný diplom chvály, čímž zís
ká o 1 bod indexu více.

Členové nejvyšší dozorčí rady, úřadující
president státu a představení konfesí za kaž
dý milion věřících, získávají svou h o d n o
s tí nové 3 body indexu a na volebním roce
tolik jednotek, kolik let zastávají svůj vysoký
úřad.

Otcové a matky získávají k svému voleb
nímuvaloruještě dvakrát tolik hla
sů, kolik měli manželských dítek, vyjma že
by byli později usvědčení z ůkladů proti je
jich životu nebo bezpečnosti.

Cose týčekvalifikace vědní, ro
zeznává nookracie patero tříd vědních, z
nichž každá má volební index 0 l vyšší než
třída předcházející. Rozeznává totiž nookra
cie paterou výši občanského vzdělání; vzdě
láníobecné, měšťanské, střední,
vysoké a akademické. Vzdělánío
becné má ten, kdo absolvoval s prospěchem
všecky třídy nebo všecka oddělení místní o
becné školy. Měšťanské vzdělání mají absol
venti a absolventky 4 tříd školy měšťanské
nebo střední, rovněž ti, kteří po obecné škole
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absolvovali s prospěchem dvouroční kurs
hospodářský nebo pokračovací nebo kursy
podobné. Střední vzdělání mají absolventi
alespoň 7 tříd školy střední, nebo absolventi
tříročních kursů odborných po předchozím
vzdělání měšťanském, jako jsou třiroční školy
obchodní, rodinné, průmyslové, vyšší hospo
dářské a p. Školy musí býti stálé, aspoň
tři leta staré, systematické a alespoň v m i s
t ě z n á m ě. Maturitní vysvědčení kteréko
li střední školy dosvědčuje střední vzdě
lání i bez systematického absolvování jedu
notlivých tříd. Vysoké vzdělání maji ti, kteří
absolvovali se středním vzděláním aspoň
tři ročníky vysokých studií s příslušný
mi zkouškami (přísnými, odbornými neb
výročními) za těch podmínek, jaké jsme u
vedli u škol středních. Akademické vzdělání
mají ti, kteří absolvovali se středním vzdělá
ním šest let vysokých studií s předepsanými
vysokými zkouškami. ]e-li předepsaných let
v jednom oboru méně než šest, lze je doplnit
na šest jednoročním, dvouročním nebo třiroč
nim 11p l n ý m kursem v některém odvětví ji
ného oboru. Podmínky jsou tytéž jako v bodě
předešlém.

Pateré vzdělání občanské je myšleno tak,
že ho mohou dosíci příslušníci v š e c b s t a
v ů a p o v o l á n i, buď na školách všeobec
ných a všem přístupných, nebo na školách od
borných s přibližně stejnou úrovní, nebo též
na školách schválně a nově zřízených pro ona
povolání, jimž dosavadní školy nevyhovují,
jestliže příslušná úroveň těchto speciálních
typů je dostatečně zabezpečena.
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Kromě toho může býti udělen m i m o řá d
n ý d i plo m obecného, měšťanského, střed
ního i vysokého vzdělání těm, kteří před
příslušnou komisi prokáží výkladem o svém
životě a úspěších, že dosáhli náležitě velikých
znalosti neb zkušeností v některém oboru
práce neb vědění, a uznají-li všichni členové
komise tento výklad za uspokojující.

Pokus o získání. mimořádného diplomu mů
že se opakovati jen dvakrát, ať jde o tutéž
nebo o různé komise, a výslech před komisí
děje se vždy jen v termínech pevně stanove
ných, dvakrát do roka, a je-li vice postulantů
téhož indexu, hromadně a společně.

Autonomní profesorské sbory vysokých
škol mohou uděliti mimořádný vysoký di
plom některému vynikajícímu muži i bez ře
čeného průkazu, jsou-li všichni řádní profe
soři s tím srozuměni a vyšel-li popud k udě
lení diplomu : jejich vlastního středu.

Poslanci sněmovny nabývají potvrzením
svého mandátu ihned indexu vysokého a ne
pozbývají ho ani po ztrátě mandátu, leč činy
nízkými a nečestnými.

Zeny nemajižádnéhopasivního vo
lebního práva. A k t i v n í volební právo mají
toliko ženy svobodné, sdružené v řádové neb
laické náboženské řehole a ženy vdané,
event. vdovy, které jsou rodičkami alespoň
5 manželských dětí; volební index žen řídí se
v tomto případě indexem manželovým. Muž
nebo žena, kteří byli pro vlastní dokázanou
vinu r o z v e d e n i soudně s druhým manže
lem, ztrácejí po dobu rozvodu veškeré voleb
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níprávo.Svobodným řeholníkům
nebo řeholnicím, řádovýmneb laic
kým, pokud nevystoupili z řehole nebo z ní
nebyli vyloučeni, náleží vždy po patnácti le
tech náboženské služby zvýšení volebního inu
dexu o jeden bod, (1u c h o v n i m pak i neře
holním, pokud je jim konfesně přikázána svo
boda od ženy a pokud neopustili duchovního
povolání, připočítává se mimo to do voleb
ního čísla i počet let, ztrávených v duchov
ním stavu po kněžské ordinaci.

O vlastnim i cizím volebním indexu může
každý nabýti jistoty z listin. Známe-li z listin
volební index a volicí leta některé osoby, je
určení volicího valoru snadné. Ukážeme to
na příkladech.

]edenadvacetiletý*) jinoch obecného vzdě
lání, třebas vojín, má při volbě 1 hlas. Má-li
vzdělání střední, má při volbách 3 hlasy, tedy
tolik, co prostý mladý muž v třiadvacíti le
tech. SOletý venkovan prostého indexu platí
při nookratické volbě právě tolik, co 261etý
muž s nejvyšším, akademickým vzděláním.
601etý sedlák s nižší hospodářskou školou a
pochvalným diplomem své obce váží nookra
ticky tolik, co 501etýučitel téže obce se 7 ne
ho 8 třídami střední školy a 3 řádně absolvo
vanými ročníky nějaké vysoké pedagogické
školy, předpokládaje, že studium na této ško
le je rozvrženo skutečně a prokazatelně na
3 léta.

") Nepravíme, že iedenadvacetiletý člověk je plno!
letý; ale i ten, kdo ještě je podroben výchově, musí se
u č it volit!
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48, Někdo byl roku 1920 propuštěn z těžkého

49.

žaláře. Roku 1930 je jeho volici rok 10, jeho
starý volici rok z roku 1918, kdy nastoupil
trest, byl 22, protože 1896 byl propuštěn z
těžkého vězení. je tedy jeho volici valor roku
1930, podle velikosti indexu, jenž mu náleží,
následující:

V,=(10+22—1)=31
V2=(20+22—4)=38
V3=(30+22—9)=43
V., = (40 + 22 — 16) = 46
V_.,=(50+22—25) =47
V6 = (60 + 22 — 36) = 46
V7 " (70 + 22 — 49) = 43
To jest
V = nový rok X index

+ starý rok
__ iz

Byl-li starý volební index menší než nový,
dopadne volici valor příznivěji.Pro starý i =
0 je V, = (10 + 22) = 32; pro starý i
=1jeV2 = (20 + 22 — 1) = 41; pro starý
i =3 je V5 = (50 + 22—9) = 63, atd.

Byl-li starý volici rok = 0, t. j. bylnli ně
kdo trestán těžkým žalářem v tomtéž roce po
druhé, je volebni valor nepoměrně horší; na
př.:

V_.,je v 1. případě = 25, v 2. případě = 41.

Uvedené příklady stačí k poznání, že
v nookracii se cítí k a ž d ý vážen buď pro
svá léta nebo pro své znalostí, pro svou po
ctivost nebo pro své polepšení. Mimo to se
každý raduje z vědomí, že o příštích volbách
bude znamenati více než do té chvíle, že mů
že dokonce obdržeti i nějaký čestný diplom,
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který mu zvýší volební index, že se může
i sám snad ještě přičiniti o dosažení vyššího
vědního a tím i volebního a mocenského
gradu.

Nookracie neobyčejně p o (1p o r u j e tou
hu po přístupném vzdělání u celého národa,
neobyčejně chrání každého před mravní roz
pustilostí a nevázaností, a kromě toho činí
zbytečnými instituce jako senát nebo horní
sněmovna, protože věk i výchova vládne
mnohonásobně již v nookratické sněmovně a
nižších nookratických zastupitelstvech.

Námitka, že by si mohly jisté ústavy, školy
a zkušební komise dělati snadno 'vlivné voli
če svého smýšlení, neobstojí proto, že vedou
cími na nich jsou příslušníci nejrozmanitějších
politických stran a směrů, že k udělení čest
ného diplomu s volební výhodou je třeba
všech hlasů komise, že ústavy konec konců
nevědí, pro kterou stranu pracují, neboť kdo
dnes smýšli s jednou stranou, může zitra pře
jít k druhé atd. Budou-li tudiž tyto instance
snad na počátku přiliš štědré, naučí se brzy
opatrnosti a přísnosti v kladení požadavků.

Způsob kandidování a voleb.

Nejsnáze je kandidovati samostatně nebo
za některou stranu politickou do 0 b e e n í
h o zastupitelstva menší venkovské obce, pro
tože náklad na takovou kandidaturu může
býti velmi nepatrný.

Kandidovati ve větší městské obci vyža
duje nákladu většího. Pro širší zastupitel
stva jsou k disposici lidem s přednostním prá
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vem kandidovacím, jak o něm hned povíme,
denní neb jiné listy, které jsou povinny uvá
dět řádně hlášené přednostní kandidatury v
agitačním týdnu ex offo a pod trestem za
stavení.

Všecky krajinské noviny musí v agitačním
týdnu uvádět kandidaturu každého, kdo byl
do té chvíle členem některého obecního vý
boru na okrese a ohlásil samostatnou kandi
daturu do 0 k r e s n í h o zastupitelstva.

Všecky noviny příslušné země musí v agi
tačním týdnu uvádět kandidaturu dosavad
ního člena některého okresního zastupitelstva
kandidujícího do z e m s k é h o zastupitel
stva.

Všecky listy musí v agitačním týdnu uvá
dět kandidaturu dosavadního člena některé,
ho zemského zastupitelstva, jenž kandiduje
samostatně do 3 n ě m o v 11y.

0 s t a t n í kandidáti, pokud není jejich
kandidatura přijata a oznámena některou
stranou starou nebo nově se tvořící, musí sa
mi najíti způsob, jak by své kandidování u
vedli voličům ve známost.

Označení kandidáta, jemužkdo
při volbách odevzdává své hlasy, může se
státi několikerým způsobem: odevzdáním
kandidátky strany bez označení určité osoby,
podtržením určité osoby na kandidátce ně
které strany, vložením lístku z novin nebo
odjinud s podtrženým jménem kandidáta,
strojovým vypsáním nebo domácím vytiště
ním jména kandidátova na prázdném volicím
lístku.
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Obálky i volici lístky jsou předepsány všu
de stejně veliké a stejně tenké a spolu co nej
lacinější, aby volby stály co nejméně. Obálky
a prázdné volici listky lze si — podle práva a
potřeby — vyzvednouti na úřadech v týdnu
před volbami. O kandidátky tištěné musí se
starati politické strany samy.

Nesnáz některého voliče může se spatřo
vati v tom, že si nemůže po libosti napsati na
stroji volebního kandidáta, kterého si přeje.
Třeba však uvážiti, že volič nespokojený
s tolika tištěnými kandidátkami stran neb
jednotlivců a hledající prosadit s v é h o kan
didáta, bude si vědět rady, jak ho napsati na
stroji nebo vytisknout třeba pomocí vypůjče
né tiskaci abecedy. Konečně r u k o u p s a n í
kandidáti se připouštějítéž a bojí-li se
někdo vyzrazení, může požádat jiného spo
lehlivého člověka, aby mu lístek napsal.

Volební boj a volební výkon.

Celý j e d e n t ý d e 11před volbami je vě
nován oznamování kandidatur, volební agi
taci a podávání stížností proti kandidaturám
(kandidát musí býti v minulosti i přítomnosti
prost těžkého trestáni, v 30., pro zemi v 35.,
pro sněmovnu v 40. roce věku, domorodý;
nesplnění těchto podmínek činí kandidaturu
i volbu kandidáta neplatnou i kdyby stížnost
podána nebo vyřízena nebyla.

D r u h ý t ý d e 11před volbami jsou novi
ny povinny zdržeti se pod trestem zastavení
veškeré agitace a uveřejňují jenom rozsudky
rychlých volebních soudů, od nichž není od
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volání, proti urážkám a pomluvám spácha
ným v agitačním týdnu proti osobám a stra
nám; rozsudky tyto většinou mají usvědče
ného pomluvače zbaviti vězením možnosti
ůčastniti se voleb a mimo to přiměřenou po
kutou vzíti mu pro podruhé chuť k volebním
lžem. Volební lži podléhají žalobě a stíhání
ještě celý rok po volbách a volební soud má
právo odsouditi lhoucího jednotlivce neb stra
nu k tak veliké pokutě, aby jejich lhavost
byla pro příště na jisto zlomena.

Po oba týdny před volbami lze se ještě hlá
siti dodatečně o zapsání do v o l í č 8 k ý c b
s e z n a m ů, ano i bez tohoto zapsání, které
bylo povinností úřadu, může každý voliti,
prokáže-li listinami volicí právo v tom místě,
kde se volba koná.

Nepřítomní v den voleb mohousvé
hlasy, s legitimací napřed vyjednanou na zá
kladě listin, zaslati poštou nebo po poslu, o
všem tak, aby nebyla porušena tajnost volby.

Tajnost volby je v nookraciipojiště
na následující praksi:

Když přijde do volební místnosti osoba,
která chce volit, konstatuje volební komise
podle vlastních záznamů nebo podle přinese
ných listin definitivně její volební valor, jejž
si mohla sama vypočísti a který jí také musil
býti oznámen Úřadem při vydávání voleb
ních obálek a lístků; poté rozdělí komise vo
lební valor na desítky a jednotky, odpočítá
jednotky na obálkách holých, pak desítky na
obálkách, na něž vytiskne doprostřed číslo
10, načež vhodí obálky, jež se přinášejí k vol
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v v:
bě již zalepené, do osudí. Poněvadz ClSlO10
může vzniknout nesčetnými způsoby (při
v š e c h voličích od 30 let výše, při voličích
od 2 4 d o 3 0 let, mají-li přiměřeně vysoký
index), není žádné obavy, že by se mohlo u
hodnouti, kdo koho volil. Mimo to může ten,
který odevzdává více hlasovacích obálek, vo
liti více než jednu osobu; dokonce snad tolik
osob téhož nebo také různého směru, kolik
obálek odevzdává. Ve velkých městech, kde
je tisíce voličů a kde všecky indexy jsou čet
něji zastoupeny, může se věc k vůli pohodlí
zaříditi tak, že obálky s natištěným stejným
volicím rokem padají do jednoho osudí a in
dex přichází k platnosti prostě pouhým poč
tem volicích obálek.

]ežtovolební okresyjsou dánystup
něm zastupitelstva a ježto volby do zemí a do
sněmovny neznají jiných volebních obvodů
než země a stát, nepřicházejí při těchto vol
bách při sčítání hlasů rozdíly jiných okresů
vůbec v úvahu. Volební okres nemá tu jiného
úkolu, než sečítat hlasy obcí a zaslati je k dal
šímu sčítání ústředí zemskému neb říšskému.
Podle toho, o jaké volby jde, je hned nebo až
dalším sčítáním rozhodnuto, kdo byl zvolen a
čí jména mají býti publikována pro příští vol
bu, která se koná za týden po první volbě.

Sčítání hlasů
a rozdílení mandátů.

Protože počet členů každého zastupitelstva
je pevně stanoven (sněmovna má 200 poslan
ců, zemská zastupitelstva po 100, okresní a
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velkoměstská po 60, ostatní po 9 až 60), jsou
po úplném sčítání hlasů zvoleni ti jednotlivci
nebo ty strany, které obdržely největší počet
hlasů. Na příklad: Při volbách do sněmovny
obdrželo hlasy 3000 osob u r č i t ě jmenova
ných (at' samostatně nebo na kandidátce ně
které strany) a 50stran politických,které kan
didovaly určité osoby nebo si reservovaly ob
sazení kandidatury určitou osobou pro poz—
dějšek. Po tomto zjištění sestaví se nejprve
hlasy stran a samostatných kandidátů podle
velikosti, poté v druhé řadě, rovněž podle ven
likosti, hlasy patřící pouze stranám, t. j. hlasy
čistě stranické (patřícíříšskémupřed
sedovi strany, který může tento svůj mandát
propůjčiti komukoli a vzíti jej zpět, kdykoli
uzná za vhodné), a hlasy, odevzdané již
při volbě určitým osobám, at'sa
mostatným at' straníkům. Při tom se udá jak
u hlasů čistě stranických tak u hlasů, náleže
jících určitým straníkům, kolik hlasů zbývá
ještě straně po odečtení toho neb onoho man
dátu a spolu všech mandátů již dříve odečte
ných. Tímto způsobem se pokračuje, až se
dosáhne čísla 200, načež se publikují jména
zvolených s provisorním počtem dosažených
hlasů a spolu s udáním, jde-li o poslance zce
la samostatné či o poslance stran nebo o stra
ny samy; u posledního poslance—straníkaudá
se též, kolik hlasů zbylo straně po odečtení
mandátu čistě stranického a s ním všech u
platněných mandátů osobních.

Aby hlasy o prvních volbách ztracené ne
přišly na zmar a aby každý mohl definitivně
a v situaci již blíže určené stanoviti muže své
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důvěry, konají se týden po prvních volbách
v ol b y d r u h é, definitivní, při nichž kaž
dý podtržením osoby neb strany na seznamu
publikovaných poslanců určí s konečnou plat
ností, komu odevzdává své hlasy. Lístky i o
bálky obdrží každý lehce úřední cestou v poč
tu odpovídajícím jeho volebnímu valoru a
odevzdá je před komisí způsobem udaným
při první volbě.

Agitace se v tomto týdnu nepřipouští jiná
než čísly obdrženými při první volbě nebo
prostým ohlašováním programu nastávajíciho
poslaneckého působení.

jakmile se sčítají hlasy odevzdané při dru
hé volbě, oznámí se znova úředně seznam po
slancůs jejichdefinitivními čísel
11ý mi m a n d á t y, kterými pak poslanci
disponují v mezích ústavy po celé období po
slanecké.

Ti poslanci, kteří by snad neobdrželi při
druhých volbách ani jediného hlasu, zůstáva
jí přece poslanci skutečnými, berou v čas zau
sedání odměnu a jezdí bezplatně po říšském
území, jsou zpravování o událostech a úmys
lech parlamentu, mají v něm hlas poradní a
právo slova, mohou informovat obecenstvo a
vzdělávat schopnosti pro budoucí působení
pronikavějši.

Obdobně jako o volbách sněmovních koná
se sčítání hlasů a rozdílení mandátů také při
druhých volbách obecních, okresních a zem—
ských.
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Kdy se konají volby.

Volby se vůbec konávají p r v ni a d r u
hou neděli v prosinci každého
r o k u, aby na nový rok byla zastupitelstva
a s nimi související představenstva hotova,
sestavena a potvrzena. Volby jsou pateré a
jejich účinky mají trvati celých p ě t le t.
Konati volby obecní, okresní a zemské před
uplynutím období se nedovoluje a případné „
opravy voleb nemají vlivu na prodloužení ob
dobí proti obecnému pravidlu. P 0 ř a d i p a
t e r ý c b v o l e b je takovéto: První rok jsou
volby do zastupitelstva obecního, druhý do
okresního, třetí do zemského, čtvrtý do sně
movny, pátý rok se koná a to zvláštním noo
kratickým plebiscitem, volba presidenta ren
publiky.

Z vykonávání mandátu ani poslanci ani
jiní zástupcové lidu neodpovídají stranám,
které také nemají moci o s o b ní m a n d á t
někomu odníti, nýbrž, alespoň mlčky, odpo
vědní jsou voličům, kteří jim k mandátu pří
mo dopomohli a kteří očekávají od nich práci
pro splnění ohlášeného programu. Neposluš
ného straníka může strana potrestati pouze
tím, že nebude při příštích volbách podporo
vati jeho kandidatury; jinak si nevěrného zá
stupce potrestá lid sám odnětím důvěry při
příštím odevzdávání hlasů.

Ostatní věci, týkající se ještě nějak voleb,
obsahuje kapitola třetí.
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a) Volba presidenta a jeho
pravomoc.

64, O vládu v nookratické republice dělí se
president s ministerským kabinetem, s výhra'
dami, o nichž bude zmínka v dalších odstav
cích.

Kandidáty presidentství je 1 0 m u ž ů, je.
jichž výběr a oznámení se děje takto: 10 stran
a samostatných jednotlivců, kteří získali při
posledních volbách do sněmovny n e j v ě t š í
p o č e t h 1a s ů, seřadí ministerstvo vnitra
podle velikosti, při čemž udá u politických
stran, který příslušník obdržel nejvíce hlasů,
po případě, kdo je definitivním kandidátem
strany,') načež se, po předchozím zajištění
souhlasu kandidovaných, úředně publikuje
seznam kandidátů (desíti nebo méně, protože
samostatní kandidáti nemají náhradníků) pro
volbu presidenta, a to tak, že jdou za sebou
sestupně jména osob podlevelikosti
jejich osobních mandátů, a toliko v závorce
a slabším tiskem je u příslušníků stran udán
také počet hlasů, jejž obdržela celá strana.
Eventuelní spory nebo protesty nespravedli'
vě postižených vyřizuje urychleně vrchni vo
lební soud. Nejvyšší censorský dvůr má prá
vo předem škrtnouti z kandidátní listiny oso
by, o nichž je odůvodněné podezření, že mají
samy nebo jejich strany úmysl pracovati

') ]e možno,že jeto sám předseda strany,pro'
tože jemu patři všecky hlasy strany, jež nebyly při
volbách odevzdány určitě jiné osobě. Resignoval-li by
nejpřednější straník (předseda nebo jiný) na svou kan
didaturu, nastupuje další dle velikosti hlasů atd.
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k zrušení nookratických řádů, nebo které z ji
né jasné příčinyjsou nehodny presidentského
stolce.

Při první volbě presidentské podtrhne volič
na kandidátním listě, který obdrží domů,
jméno osoby, jíž odevzdává své hlasy. Minis
terstvo vnitra oznámí ve středu poté, kolik
hlasů obdrželi jednotliví kandidáti, a zároveň
s tímvydánové kandidátní lístky
se jmény těch 3 kandidátů, kteří
dostali při první volbě největší počet hlasů.

Při druhé volbě je povinen každý volič
pod trhnout 2><toho ze 3 kandidátů,je
muž odevzdává své hlasy a jehož chce míti
presidentem bezpodmínečně a 1 X toho z o
bou ostatnich, koho by chtěl voliti, kdyby do
šlo k užší volbě mezi oběma kandidáty, kte
rých nevoli. Má-li některý z kandidátů ne
podmínečně volených n a d p o l o v i č n i
v ě t š i n u nookratických hlasů, je zvolen
presidentem. Nedosáhl-li žádný z nich nad
poloviční většiny, přičtou se podmínečné hla
sy těch, jejichž volenec nepodmínečný dostal
nejméně hlasů, k bezpodmínečným hlasům
jednoho z obou kandidátů zbývajících a ten,
kdo z nich má více hlasů takto sečítaných, je
zvolen presidentem, druhý a ten, jenž při dru
hém počítání vůbec vypadl,vicepresidenty. Při
náhodné rovnosti rozhodne mezi oběma kan
didáty presidentství většina hlasů současné
ministerské rady, ovšem hlasů, jež patří jed
notlivým ministrům na základě posledních
nookratických sněmovních voleb; při naho
dilé rovnosti i na této straně rozhodne — což
je normou pro podobné případy — minister
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ský předseda, jenž má pro ten případ o jeden
hlas více.

Nový president i jehoprvýa druhý
náhradník vykonají přísahu do rukou p ře d
sedy nejvyššího censorského
d v or a (podobně jako nové vlády a nově
jmenovaní nejvyšší vojenští hodnostáři), na
čež poděkuje nový president starému presia
dentovi za práci vykonanou v uplynulém pě
tiletí. Kdo z obou náhradníků má v čas nutné
potřeby fungovati jako úřadující místopresi
dent, ustanovuje všemi hlasy současná minis
terská rada; nemůže-li se dohodnout, rozhod
ne věc nookratická sněmovní většina.

President nookratickě republiky má tuto
pravomoc: jmenuje svobodně vlády (po vol
bách nebo po demisi ministrů), ale tak, aby
ministerský sbor obsahoval sám v sobě vět
šinuhlasůnárodapři nejmenším poč
tu ministrů (normální způsob), nebo
většinu hlasů při větším počtu ministrů, nebo
aspoňaby byl kryt většinou hlasů
celé sněmovny, mandáty ministrů v to počí
taje. Počet ministrů nesmí býti menší než 8
a nesmí překročiti čísla 20.

President nemůže sice naříditi nové volby
před koncem období, ale může v nou zi
prohlásiti nejbližší zákonné
volby za sněmovní a podlejejichvýn
sledku dáti sestaviti novou vládu. Tohoto
práva může užíti president v termínu voleb
obecních, okresních a zemských, a volby tím
pominuté konají se všecky teprve v nejbliž
ším volném termínu potom následujícím, sou
časně s volbou, která jest toho roku na řadě.
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President nemůže sice propouštěti defini
tivně nejvyšší úředníky civilní nebo vojenské
bez souhlasu většiny v ministerské radě
(předsedů nejvyšších soudů nemůže propouš
těti vůbec!), ale může i před dožádáním to
hotosouhlasuposlati tyto úředníky
na roční dovolenou, jestližetohovy
žaduje otázka jejich cti, politický zájem státu
nebo obecná potřeba veřejné mravnosti.

President jmenuje všecky vyšší úředníky
státu na návrh příslušných ministrů & mů
že ——na svou odpovědnost — o d m i t n o u
ti potvrzení úředníka, v něhožne
věří, i kdyby měl přijmouti demisi některého
ministra a přivoditi tím krisi celého kabinetu.
Samozřejmě nesmí mít president na zřeteli
zájmy své, nýbrž zájmy celku a třeba se mu
vystříhati i nejmenšího stínu stranictví.

President nemůže sice zastaviti žádného
soudního procesu bez souhlasu celé minister
ské rady, může však v nouzi s u s p e n d o
vati soud na dobu až půl roku,
aby si takový souhlas mohl opatřiti. Toto
právo presidenta a vlády nezkracuje však ani
dost málo kompetenci Nejvyššího censorské
ho dvora, o níž bude řeč.

Presidentmůževrátiti bez potvr
zení kterýkoli zákon, jenžnebylpři
jat dvěma třetinami sněmovních hlasů. Te
prve s třetím a dalšími odmítnutími je presi
dent povinen nabídnouti ministerské radě
svou resignaci a požádati ji o jednohlasně do
hodnutí o tom, kdo z obou náhradníků má
býti jeho nástupcem v úřadě. Zákony presi
dentem odmítnuté nemají platnosti a nemo
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hou být znova projednávány po celou dobu,
pro níž byl president zvolen, i když snad jeho
resignace nemohla býti přijata pro nedosta
tek hlasů.

Chce-li president kandidova
ti znova na presidentství, může
to učiniti jen kandidováním do sněmovny; je
však potřebí, aby na konci čtvrtého roku,
před sněmovními volbami, nabídl svou resig
naci a aby tato resignace nabyla platnosti
jednohlasnou dohodou ministerské rady o
tom, kdo z obou náhradníků bude jeho ná
stupcem až do presidentských voleb.

President i úřadující vicepresident požívá
ve svém úřadě p o c t, vyhrazených všeobec
ným mezinárodním zvykem představitelům
státní suverenity.

]akmile president složí, po zvolení nového
presidenta neb z jiné příčiny, svůj úřad, p o
zbývá ihned posvátného charak
t e r u a může být žalován i souzen ordi
nární cestou pro všecky činy a protizákonné
akce, kterých se dopustil v době svého pano
vání a které podle zákona nejsou promlčeny.
Promlčují se všecky přečiny presidentovy te
prve rok po jeho odstoupení a teprve tehdy
je dáno na vůli dozorčí radě, aby jej kOOptO'
vala do svého středu, což může učiniti bud'
sama od sebe neb na jednomyslnou prosbu
současné ministerské rady.

V době svého úřadování nemůže býti prev
sident stíhán žádným obyčejným
soudním řízením pro jakékolidelikty.
Dopustil-li by se však činů velezrádných, to
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vv '
jest územního, penezmho, svrchovanostního
neb osobního hrubého poškození státu, dále
tyranie, porušování ústavy a zákonů, nesne
sitelného nepotismu nebo vměšování se do
věcí řádné vlády, konečně těžkých deliktů
proti veřejné mravnosti, spravedlnosti a ob
čanské bezpečnosti, a není-li po uvážení
všech eventualit radno odložiti soudní řízení
proti němu až na dobu, kdy nebude presiden
tem,může jej Nejvyšší censor
ský dvůr republiky jednomysl
ným usnesením prohlásiti za se
s a z e n a a odevzdati řádným soudům. Sesa
zovací dekret, podepsaný třemičtvrtinami čle
nů dvora, nebo nebyli-li všichni přítomní, as
poň všemi aktivními presidenty nejvyšších
soudů, nabývá okamžité platnosti, jakmile byl
zaslán ministerskému předsedovi a všem ostat
ním ministrům, generálnímu inspektoru a o
statnim nejvyšším vojenským hodnostářům,
poslancům, zemským presidentům a náčelní
kům okresních politických správ. V dekretu
je zároveň stanoven nástupce presidenta, a to
buď jeden z jeho náhradníků nebo minister
ský předseda.

Obdrže dekret, dá nejvyšší velitel branné
moci, jménem a z rozkazu nového presiden
ta, oznámiti bývalému presidentovi jeho sesa
zení s vyzváním, aby se vzdal. Vzdá-li se
dobrovolně, může se mu povolit d o živ o t
ní vyhnanství s roční rentou a
doprovodí se za hranice, jinak je zatčen a vy
dán trestnímu soudu, což se může státi také
na vlastní jeho přání.

President republiky má jako každý občan
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právo svobodného projevu mí
n ě ní a může ho ve vhodné chvíli, aniž by
urážel počestné občany, s prospěchem užíti.
Nicméně nemá takový projev, není-li spolu
projevem vlády, žádného oficielního význa
mu, a president se bude míti na pozoru, aby
žádným způsobem nezadával nejen své dů
stojnosti presidentské, nýbrž ani své osobní
autoritě.

Na počátku svého úřadování může presi
dent vykonati dvouměsíční studijní o k r u ž
ní cestu po republice. Tato cesta bu—
de míti ráz slavnostní a úřady a představení
mohou užíti své pravomoci k tomu, aby hlavě
státu bylo připraveno slavné uvítání. Ostatní
cesty a návštěvy po území republiky mají ráz
soukromý, vítání při nich je pouze služebné
neb zdvořilostni a dobrovolné.

Plat a požitky presidenta noo
kratické republiky jsoupřesněvy
měřeny a každému známy. Nejsou větší než
příjmy nejvyšších úředníků státu, ale presi
dent má mimo to k disposici letní a zimní re
sidenci, presidentské i všecky státní dopravní
prostředky a roční representační a vydržova
cí kvotu. K volnému použití nebo rozdělování
nemá president žádných fondů a za úřední
nebo poloúřední akty nesmí bráti žádných
odměn.

Odstoupivší presidenti dostávají roční ren
tu ve výši platu nejvyšších státních úředníků
a zasloužili-li se mimořádně o stát, může vlá
da rok po jejich odstoupení uspořádati dobro
volnou sbírku'čestných darů v jejich prospěch
a k jejich poctě. Sochy vyznamenaných pre
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b) Ministři &poslanci.

Ministři, nemající odborného vysokoškol
skéhovzdělání ve svém resortu, ne
mohou vydati žádného ministerského naříze'
ní většího formátu bez souhlasu celé minister
ské rady nebo většiny odborných kruhů mi
movládních a mimosněmovních.

Ministři nesmějí prováděti ve svém oboru
osobních změn stranické pova
h y a na odpor kvalifikacím, a všichni ne
spravedlivě postižení mohou se domáhati ná
pravy u nejvyššího správního soudu, jenž
prohlásí za neplatné změny úřadů, poškozu
jící dosavadní držitele a neodůvodněné jas—
nou potřebou státu neb veřejnosti.

Ustanovováni nových vyslan
c ů (mimořádných ministrů) není vyhrazeno
ministerstvu zahraničí a presidentu republiky,
nýbrž především většině v ministerské radě,
která v této věci“má právo veta i právo po
sitivních návrhů.

jestliže ministerský sbor, který již při se
stavování má míti smluvený hlavní směrnice
vlády, chová sám v sobě většinu (a to je
normální stav!), sněmovna nezasedá & po
slanci neberou žádného platu. Mohou však
konat soukromé porady v sněmovní budově,
mají volnou jízdenku po všech tratích, smějí
svobodně pořádat politické schůze a podro
bovat kritice počínání vlády. Zatím v l á d a,
jakožto soběstačná, můžedělatzá
kony obyčejného významu, ovšem jenom
jsou-li všichni členové vlády pro ně, nebo je
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li jich pro ně aspoň tolik a takových, aby
representovali svými mandáty většinu noo
kratických hlasů národa.

Zákony mimořádné důležitosti,ja
ko jsou: zvýšení platů poslancům nebo minis
trům, zavedení dočasné diktatury, vypověze
ní války, nebo uzavření příměří,různá opat
ření ve prospěch osob vládních nebo zastu
pitelstev, nemohou být přijaty žádným vole
ným sborem, nýbrž musí býti, je-li pro ně
většina ministerské rady, předloženy n o o'
kratickému všeobecnému ple
b i s citu a dosáhnouti 2/3všech hlasů.

Nemůže-li většina v ministerské radě ZÍS'
kati menšiny pro některý návrh anebo odvo
lá-li se dvoupětinová menšina k veškerým zá
stupcům lidu, svolá ministerský předseda (se
spolupodpisem presidenta) v š e c h n y č l e
n y 3n ě m o v 11y a většina přítomných noo
kratičkých hlasů rozhodne pro nebo proti.

]e-li některý z ministrů obža
10 v á 11z protizákonných činů jako ministr,
nepozbývá sice svého úřadu ani není povi
nen jíti k osobnímu výslechu, ale Nejvyšší
správní soud má plné právo i povinnost sou
dit obžalovaného a vynésti podle pravdy i
rozsudek, zbavující ho úřadu nebo ukládající
mu mnohonásobnou pokutu za ochuzení stá
tu. Prvý případ se týká všech činů nečest
ných, druhý všech způsobů vědomé nespráv
nosti v zacházení se státními penězi. Ministr
soudně sesazený nemůže býti už nikdy nejen
ministrem, nýbrž ani poslancem, a jeho kan
didatury jsou neplatné v kořeni, i kdyby se
to z počátku přehlédlo. jde-li o zločin, usta

66



77.

78.

vv:
noví nejvyšší správní soud též odevzdání se.
sazeného ministra trestnímu soudu.

Ministři mají ř i k s n í p l a t nejvyšších
státních úředníků, k disposici ministerské i
vlastní dopravní prostředky a pevnou repre
sentační kvotu, též nárok na to, aby výlohy
úředních cest, kontrolovatelné Nejvyšším
správním soudem, byly jim hrazeny ze státní
pokladny. Přidělování peněz z disposičních
fondů, pokud tyto nebudou vůbec zrušeny,
musí býti řádně vyúčtováno a podléhá kon
trole Nejvyššího správního soudu. Ministři
vůbec se nemohou za svého úřadování nija
kým způsobem obohacovati na úkor státu neb
přijímati dary od soukromníků neb od společ
ností. Musí být po složení svého úřadu 8 to
podati uspokojivé vysvětlení soudu, jakým
způsobem nabyli rozmnožení svého majetku.

Ku poctě ministrů, kteří vytrvali po celé
období ve svém úřadě, uspořádá vláda (po
roce zkoušky) dobrovolnou s b i r k u čest
ných darů; tato sbírka je na jména mi
n is t r ů, nikoli na všecky dohromady a má
býti projevem uznalosti těch, kteří je poslali
jako svoje zástupce do sněmovny.

V nookratickém státě jsou všichni členové
všech zastupitelstev vůči policejním orgánům
svého zastupitelského území im u n ní a ne
mohou býti od nich ani zatčeni ani drženi v
zajetí.

Obviněný zástupce lidu, nemůže-li jako p0n
slanec býti bez vydání sněmovní většiny za;
tčen ani orgány říšské služby, m ů ž e b ý ti
přes to souzen řádnýmisoudy a je-li
odsouzen, ztrácí imunitu a podléhá trestu.
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Clenové zastupitelstev, alespoň poslanci,
mají v čas zasedání, pokud jsou přítomni
schůzím,nárok na odměnu za všecky
dny zastupitelského zaneprázdnění i za dva
dní před tím a dva dni potom. Kromě to
ho' mají nárok na minimální roční plat státu
ních zaměstnanců a na minimální dětské pří
platky.

Mimo to mají členové zastupitelstev v celé
oblasti zastupováníprávo používati
zdarma vozidel státních, zemskýchi
městských, pokud se jimi udržuje pravidelná
a každodenní doprava osob.

Poslancům a jiným zástupcům lidu v noo-v
kratické republice jsou pod trestem ztráty
mandátu zapověděny veškeré in t e r v e nn
c e za jednotlivé osoby nebo obchodní a pe
něžní společnosti, a všecka opatření, takovou
intervencí vzniklá, podléhají novému projed
nání a novému potvrzení neb zrušení. Zá
stupci lidu smějí, ale jen zcela zdarma, inter
venovati za stavy, třídy, společnosti neb ná
hodné skupiny lidí, o nichž lze předpokládati,
že patří do oblasti jejich stavovské politiky
alespoň v nejširším smyslu. Na intervence za
jednotlivce a firmy, pokud jsou ve shodě se
zákonem, jsou úřady a soudy.



c) Nejvyšší censorský dvůr.

80, Ačkoli bez nejvyšší výkonné neb zákono

81.

dámé moci, přece nejsilnější oporou a ochra
nou nookratické republiky je sbor soudců a
jiných bezúhonných a vynikajících mužů,
jimž náleží netoliko nejvyšší moc soudní, po
kud jsou soudci z povolání, nýbrž i svr
chovaná moc dozírací a nepřímo
vládní.

Cl e n y této nejvyšší dozorčí rady jsou: a)
všichni aktivní presidenti nejvyšších soudů,
b) všichni pensionovaní presidenti jmenova
ných soudů, pokud chtějí užívat tohoto prá
va, c) všichni bývali presidenti státu, pokud
byli podle ústavy kooptováni do tohoto sboru
a chtějí užíti této své výsady, d) aktivní ge
nerální inspektor branné moci, chce-li užíti
svého práva. Presidenti nejvyšších soudů ne
mohou, byli-li jednou jmenováni, býti opět se
sazeni a skládají nástupní přísahu do rukou
p ř e d 3 e (1y nejvyšší rady, jímž musí býti
jeden z aktivních presidentů, nebo do rukou
místopředsedy rady, jímž je vždy jeden z cen
sorů čestných, to jest bývalý president někten
rého nejvyssnho soudu nebo bývalý president
státní nebo generální inspektor armády.

Všichni členové nejvyšší dozorčí rady mají
k dis p o s i ci všecky pravidelné dopravní
prostředky státu a neobmezené právo nahlé
dací do všech státních i vládních tajemství.
Mají dále i jako jednotlivci čestnou přednost
přede všemi občany vyjma státního presiden
ta a šéfa vlády, vůči nimž však nemaji žád
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ných jiných závazků leda přátelské a zdvoři
lostní.

Nejvyšší dozorčí rada má k e sv é o 
c h r a n ě a na znamení svého výsostného
postavení „gardu“, skládající se ze 2 pluků
pěchoty, 1 pluku jízdy a 1 oddílu dělostře
lectva, a nesoucí název: „Stráž Nejvyššího
censorského dvora“ neboli „Stráž dvorní“,
na rozdíl od čestné stráže presidentské, již
tvoříprapor pěchoty a která má název „Stráž
hradní“. Generál vrchní velitel „dvorní gar
dy" nepodléhá nikomu jinému než předsedovi
Nejvyssnho censorského dvora, pokud repre
sentuje většinu rady.

Dostanou-li se nejvyšším cen
sorům do rukou dokumenty, které
samy o sobě nebo ve spojení s jinými nene
chávají žádné rozumné pochybnosti o tom, že
nejvyšší zájmy státu jsou zločinné a nebez
pečně poškozovány nejvyššími představiteli
vládní moci (ministry, zemskými presidenty
neb guvernéry, vojenskými hodnostáři mo
hou, podobným způsobem jako bylo dříve řea
čeno u státního presidenta, sepsati sesazovací
a zatýkací dekret, toliko s tím rozdílem, že se
vinníkům neposkytuje možnost exilu, nýbrž
jsou vydáni k řádnému soudnímu stíháni, nad
jehož provedením bdí nejvyšší dozorčí rada
sama.

Nejvyšší dozorčí rada z a s e d á v b u
d o v ě, která po residenci státního presidenta
je nejrozměrnější a nejvypravenější a nejvíce
schopna vzbuzovati úctu k stáří, vzdělání,
zkušenostem a občanským ctnostem, které
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jsou v míře co možná nejvyšší representová
ny tímto ctihodným sborem, tvořícím a před
stavujícím jaksi závěr a vyvrcholení nookra
tické myšlenky.

Nejvyšší dozorčí rada je totiž s e n á t e m
v nejušlechtilejším smyslu slova, nezávislým
na měnivě přízni mas nebo vypočítavé blah0u
sklonnosti mocných, a sestávajícím z mužů,
kteří mají hluboce vypěstěný právní cit a ne
obyčejnou znalost lidí i života.

Censořinemohoujiž kandidova
tina státní presidentství, protože
jejich úkol jako sboru je důležitější a před
nější. ]e-li však dle jednomyslného názoru
vlády třeba na nějaký čas diktatury, jsou
kandidáty diktátorstvípouze cen
soři, a lid nookratickým plebiscitem rozhodne
zároveň o tom, má-li se diktatura na navrho
vaný čas zříditi, i o tom, kdo má obdržeti dik»
tátorskou moc. Diktátorem je zvolen censor,
který obdržel ze dvou třetin hlasů národa, jež
byly pro diktaturu odevzdány, největší počet
hlasů, ostatní censoři tvoří d i k t á t o r s k ý
poradní sbor.

Po dobudiktaturyje suspendována
moc státního presidenta, nikoliv
však jeho čestné prerogativy a požitky. Po
uplynutí diktatury je státní president uveden
zase ve svůj úřad.

Odznakem censorské důstoj
n 0 st i je zlaté lemování střechy klobouku a
dva vojáci censorského pluku, kteří jsou cen
sorovi vždycky k ochraně. Mimo to provázejí
censora dva detektivové, kteří jsou jeho po
mocníky za všech okolností; ve zvláštních
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případech může si censor mimo to najmout
na účet státu a k odhalení velezrady dosta
tečný počet detektivů soukromých s úřední
pravomocí.

jsou-li censorům nabízeny úplatky, směji
je, stejně jako všichni státní úředníci, i soud
cové, za příčinou účinnějšího potírání korup
ce na oko přijmout. Mimo to má stát nárok
na všecky úplatky slíbené a nové vyplacení
úplatků již přijatých, mohou-li ti, o jejichž
podplacení šlo, jedno nebo druhé prokázati
soudně a je-li ještě z čeho brát penize. Pod
placovaní mohou též, hlásíce hned případ ú
ředně, Eingovat prozatímně a ve shodě s nad
řízenými úřady, příznivé vyřízení žádosti, a
by vinníci byli co nejjistěji dopadeni a usvědn
čení. Úplatky připadají státní pokladně a uží
vá se jich hlavně k stavění a opravování ža
lářů neb ústavů pro lidi choromyslné a úchyl
né. Usvědčeni podplatitelé některého z cen
sorů jsou trestáni smrtí a ztrátou veškerého
jmění, které pak připadá státu na účely právě
naznačené. Censoři, obdrževší úplatky, ozná
mi do týdne věc censorskému sboru, který
odvede peníze do černé pokladny a ustanoví
se na dalším trestním nebo usvědčujícím po
stupu proti korumpujícím.

Dopustí-li se přece i některý censor zločinu
pasivní korupce nebo jiného činu neslučitel
ného s jeho výsostným postavením, je jedno
hlasým usnesením ostatních censorů vylou
čen z rady a vyloučení toto, publikované způ
sobem vyloženým u státního presidenta, má
za následek soudní stíhání pro zločin a po
trestání podle nookratického zákonika.
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a) Nookratický stát
a náboženství.

V nookratickém státě je náboženství povat
žovánoza nejpřednějšía nejdůležitě j ši
poměr člověka.

Nookracienedovoluje hlásati po.
sitivní ateismus neboagnosticis
m u s ani veřejně ani soukromě, protože by se
tím stavěla proti rozumu a proti sobě. Právě
tak zakazuje hlásati etismus čili mravnost
zcela nezávislou na jakémkoli náboženství a
dogmatu.

Náboženskávyznání mimokřes
t' a ns k á jsou v nookratickém státě trpěna,
pokud neodporují poznatkům přirozeného ná
boženství a pokud nejsou namířena k vyssá
vání nebo rozrušování křesťanského lidu.

1 lidé bez určité církevní příslušnosti (bez
konfesní) jsou povinni v příležitostech da
nýchzákonempřisahati Bohu a nésti
všecky následky tohoto nejvyššího potvrzo
vání a dokládání.

Ríkati, že všechna náboženství křesťanská
jsou s t ejn é ceny, je v nookratickém státě
t r e s t n ě, protože odporuje rozumu a otvírá
dokořán brány indiferentismu a náboženské
vlažnosti.

Trestné je též urážeti církve i pouze trpěné
nebo jejichsluhy vymyšlenými nebo
neprokázanými fakty; odsouzeni
jsou trestáni vždycky pokutou, někdy i věze
nim nebo žalářem.

R 0 u h á n i Bohu, písemné i ústní, trestá
se v nookracii, je-li p ř i m é a příčetné, doži
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votním těžkým žalářem, je-li n e p ř i m é, ža
lářem jednoho roku. Doživotně odsouzený
může býti cestou milosti propuštěn, choval-li
se po 10 let vazby vzorně a vyslovil-li lítost
nad svým zločinem.

Všichni pokřtění uzavírají v nookratickém
státěsňatekkonfesní; sňatkymezi
k o n Ee s n í, nevyhovující podmínkám kla
deným oběma konfesemi, jsou neplatné; sňa
tek c i v i l ní uzavírají nepokřtění bezkon
fesní nebo nepokřtění příslušníci vyznání mi
mokřest'anských; ů pl n á r o zlu k a, t. j.
rozluka spojená s právem uzavříti nový sňa
tek manželský, není nikdy a nikomu dovole
na před smrtí druhého manžela.

Všechny děti jsou povinny
choditi do některé školy do ná
b o ž e n s t v í, děti bezkonfesní alespoň do
školy, kde se systematicky vykládá nábožen
ství přirozené v původní čistotě, jak je před
pokládá i náboženství zjevené.

S e s m ě š ň o v á ní náboženství jako ná
boženství,přítomné obtěžování slu
hů (kteréhokoli, i trpěného) náboženství tres
tá se těžkým žalářem od jednoho měsíce výše.

Nookracietrestápodvracení nauk,
které jsou základem mravního a společenské
ho řádu a které jakožto primitivní a apriorní
zásady jsou v praksi národů všeobecně uzná
vány.
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b) Nookratická bezpečnost
a soudnictví.

Nookracie nezná jiného s o u d n i c t v í
n e ž o d b o r n é; poroty neexistují nebo ma
jí hlas pouze poradní v pochybném případě
a nijak neprejudikují právnímu přesvědčení
soudců z povolání.

Při určování trestů je nookratická ju s t i
ce tím přísnější, čímvyšší je index
nebo úřad odsouzeného a čím příkladnější
měla býti funkce, kterou zastával. Inspektor
je více trestán než učitel a učitel více než o'
byčejný občan. Vojín, který má vynikati u
kázněností, je více trestán než civil, dopustil
li se násilí, nepoctivosti neb nepočestnosti.

Nookratická spravedlnost nev
ní jednostranná a nástrojempolitiky:
ukáže-li obžalovaný, že některé analogické
delikty nejasnější povahy (na př. tiskové, po
litické, transakční), ač dosti známé, v před
chozích 10 letech stíhány a trestány nebyly,
nastává soudu alternativa: bud' stíhat také
ony delikty dosud netrestané a přiznat pon
slednímu delikventu velikou polehčující okol
nost; anebo, nehrozí-li státu a veřejnosti z ta
kové liberálnosti škoda, prominouti pro ten
tokrát trest vinníkům všem a pouze oznámiti,
že na příště budou činy toho druhu bez vý"
minky stíhány. ]ustice jiná než zde popsaná
je nemorální a nepedagogická.

Trvá-li vyšetřovací vazba více než týden,
a soud je pak přece nucen propustiti zatče
ného bez odsouzení, je povinen hr a d iti
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mu všecky škody, kterémuze zatčení
vznikly, arci na státní útraty. Rovněž tak na
hradí stát všecky škody a ztráty člověku,
který byl justičním omylem, seznaným teprve
později, odsouzen, pokutován neb žalářován.

Hlavnim principem nookratickébo soudnic
tví je bezpečnost občanů dobrých
a řádných a účinnost trestu na všecky ru
šitele mravnosti, řádu a pokoje.

Kdo se chlubí promlčeným zlo
č i n e m nebo přečinem, podléhá stíhání a
trestání, tak jako by žádného promlčení ne
bylo.

K (1o p o d pl a t il státního ůředníka')
a dosáhl toho, že unikl zákonu nefingovaným
zákrokem podplaceného, není trestán, udá-li
věc soudu. Naopak: P 0 d p l a c e n ý musí
vrátiti celou sumu, kterou ůplatkem obdržel,
dvojnásob, a ještě je stíhán a trestán jako ko
rupčník. Není však stíhán úředník, který žá
dosti podplacovatelově nevyhověl, i když
snad sám k uplácení přímo v y z ý v a [.

Toto jsou všeobecně zásady nookratické
ho soudnictví. Proti jednotlivým zločinůmna
stupuje nookracie jak následuje.

V r a h o v č, V jejichž zločinu nebylo žád
ně čestně okolnosti, zmenšující příčetnost, tím
spíše ti, kteří spáchali zcela vědomě a dob
rovolně více než jednu vraždu nebo pokus
o vraždu, jsou bez milosti trestáni smrtí nebo

") Aby úředníci nebyli pokoušeni ke korupci, stará
se nookratický stát o to, aby byli placeni za své vý
kony co možno nejštěďeii.
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odnětím světla. Nookracii nutí k této praksi
následující důvody t e 0 r e tic k č i e m p i
r i c k č: l) v ol b a mezi životem těch, kteří
jsou schopni vraždit nevinné, a životem po
ctivých lidí, kteří jsou dotud ohrožováni a ve
strachu, dokud netvor nezmizí definitivně
z říše živých, nebo není tak ochromen, aby již
vraždit nemohl, i kdyby byl na svobodě. ]ež
to by podle přísného měřítka zasluhoval smrti
již ten, kdo je k vraždě odhodlán, je zřejmo,
že musí býti potrestán smrti, když schopnost
vraždit dokázal nevývratně skutkem. Právo
společnosti zde vyslovené vyplývá z pudu se
bezachování. 2) je p r o t i m y s ln é, aby o
sud vraždícího měl býti lepší v případě, že se
mu vražda zdařila, nežli v případě, že jej na
padený v spravedlivé sebeobraně na př. ne
zhojitelně zranil. Námitka, že eventuelní za
bití nespravedlivého útočníka není trestem,
neplatí, protože v plánu Prozřetelnosti je tres
tem opravdu. Také ta myšlenka je nepřípust
na, že vražda má být jen tak trestána, jako
součet jiných, nepoměrně menších zločinů než
je odnětíživota.3) Porušení mrav ní
h o z á k o n a křičí neutišitelně po vyrovná
ní: život vzal — život dá! Nejde tu o pomstu
na osobě, nýbrž o dosažení rovnováhy, jejíž
opomíjení je samo nemravností a špatným
příkladem pro jiné.") 4) Miřičkové nemohou
vyvrátiti fa k t u, že ponechávání a neochro
mitelnost vrahů je nadějí jiných, kteří mají
zločinné sklony, ale nechtěli by na jisto obě
tovati života nebo akční způsobilosti. Bylo by

') Marsilianismus, ponechávající trestání výhradně
Tvůrci a Zachovateli, je blud, jehož záludnost nemůže
být nikdy dosti zdůrazněna!
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přímým podporováním vražednosti a výsmě
chem dobrým lidem, kdyby se trest smrti neb
fysické znemožnění zločinné způsobilosti vů
bec odstranily. 5) Proti názoru nelidské a fat
rizejské humanity, že účelem trestu je vždy
jen polepšení delinkventa, lze postaviti skuteč
nost, že odvážní a bestiální vrahové se pone
cháním v n i t ř n ě nepolepšují (s tím počíta
lil), že společnost dříve jimi ohrožovaná musí
pak platit ještě na jejich živení a hlídání, že
stykem s jinými zločinci stávají se vnitřně
ještě horšími a sami se své strany přispívají
ke zhoršení jiných. Lze-li se přes to nadíti, že
by se vrah nějakým dobře voleným trestem
vnitřně polepšil (nebot' o to jde!), pak se ješt
tě nejspíše polepší hrůzou a jistotou smrti.
Při tom zůstávají v platnosti všecky důvody
pro hrdelné trestání, uvedené v bodě prvém
až čtvrtém. 6) Přísná aplikace největšího
trestujednes mnohem nutnější než
ve středověku, protože namnoze zanikla neb
ochabla víra v poslední věci, která dříve více
a účinněji ovládala mysli. Kromě toho třeba
dnes vzíti silnější zřetel k stanovisku těch,
kteří neuznávají záhrobní odplaty, a odpláce'
ti jim spravedlivou měrou již v tomto životě.

Z důvodů právě vypočtených, jmenovitě
z posledního, nepovažuje nookratické soud
nictví za spravedlivé, aby vrah mnohonásob
ný, nebo kvalifikovaný z v l á š t' zl o č i nv
nou pohnutkou, nebozvlášt'ukrutnýke
své oběti, byl trestán jenom jako vrah oby
čejný, nýbrž trestá vrahy tohoto druhu p o
pravou kvalifikovanou, t. j. zostře
nou a bolestnější. Padělatele humanity po
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O "
ukazuje nookracie na předešle ClSlOa na to.
že ona svou lid sk 0 s t, kromě větší příz
ně k nevinným, osvědčuje tím, že při
pouští polehčující okolnosti při první vraždě;
že nežádá, aby vrah sešel zcela tak násilně,
zdlouhavě a bolestně, anebo, jak by bylo
spravedlivo, bolestnéji než jeho oběť; že ne
překvapuje vraha jako on překvapil svou 0
bět' nebo své oběti, nýbrž dává mu čas
k vnitřní nápravě před odchodem na onen
svět; nevyžaduje na vrahu, jako on vyžado
val na své oběti nebo obětech, aby umíraly
s nejtrpčím pocitem popravy nezasloužené a
k tomu od privátní osoby; že nedovoluje po.
mstu soukromníkům nebo trestáni vinníka na
místě, nýbrž chrání ho až do úplného zjištění
viny; dopouští tím dosti často, že vinník není
pak ani vypátrán, tím méně usvědčen nebo
potrestán; nookracie nezapomíná, že otrlý
vrah má cit otupělý, že tudíž necítí ani zdale
ka tak tortury, jako cítil své trápení nevinný
člověk jim vybrané utracovaný.

Nookratický stát trestá smrtí následující
zločiny proti rodině: dopadenévý
robce, inserenty, prodavače i kupce všech
ochranných prostředků, jež mají zameziti ne
bo přerušiti početí; ženy, lékaře, porodní a
sistentky a kterékoli jiné vyhaněče nebo u
smrcovače mateřského plodu, jestliže se jim
zákrok zdařil;chirurgy, národohospodáře, no
vináře, poslance, spisovatele, profesory a u
čitele, kteří přednášejí (nebo praktikují) nau
ku, že k zachránění matky je dovoleno vědomě
usmrtiti dítě nebo že vůbec je dovoleno a rad
no přimanželském aktu zabraňovati příchodu
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nového člověka na svět;*) matky neb otce,
kteří utratili vlastni dítě nebo je tak pohodili,
že bídně zahynulo. Při svém postupu a určo
vání trestu má nookracie na zřeteli:a) že vši
chni tito zločinci svévolně a účinně podlamují
sílu státu (jako prostředkul) a jsou mnohoná
sobnými a zákeřnými vrahy ne-li vždy hoto
vých bytostí, tedy aspoň člověčenství vůbec,
b) že jen strach před enormními tresty dove
de zabrániti těmto zločinům, které lze mno
hem snáze zastříti a utajiti než jiné, a které
od dopadených byly pravděpodobně spáchá
ny již mnohokráte; c) že lidi takto smrtí po
trestaných není pro společnost škoda, protože
jenom marně a neplodně ujídají chléb jiným
lidem, kolektivu daleko užitečnějším. Maje
tek všech těchto provinilců, mají-li své po
tomky již slušně zaopatřeně, připadá státní
pokladně.

Nookracie trestá smrtí hlasatele a prakti
kovatele e u t h a n a s i e čili „dobré smrti“.

Nookracie trestá a popravuje ty, kteří z l o
činem životu nebezpečným zavi
nili ztrátu životů (žháři, pachatelé atentátů a
pod.).

Kdo přes výstrahy a varování zaviní
zpupnou neopatrností (na př.při
jízdě autem, při provádění staveb a p.), že
někdo přijde o život nebo je mrzákem, pro
padá polovic majetku státu, polovic ve pro

") Lidé neuvážliví nebo příliš uvážliví myslí, že by
všecky tyto vlastizrádné činy stačilo trestati pokutami.
To by znamenalo: „Stát bude žít, bude-li míti pení
ze. Mravnost a lidé jsou věci vedlejší.“
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spěch rodiny postiženého a je mimo to od
souzen k doživotní donucovací pracovně.

Sebevrahy, jež se nepodařilo zachrániti,
prohlašuje nookratický soud za bezectné a
vystrojuje jim p 0 h ř e b h a n b y. Ti, kdo
se pokusili o sebevraždu, aby ušli trestu za
zločin nebo zasloužené hanbě, a byli zachrá
něni jenom cizím přičiněním, jsou po nálezu
soudu týden vystaveni v kleci na
soudním nádvoří, načež jsou posíláni na do
životní těžkou práci do státních podniků. Se
bevrazi, kteří se nedopustili žádných jiných
zločinů, nýbrž spáchali pokus sebevraždy z
lehkomyslnosti a bez cizího ublížení, jsou po
trojdenní výstavě v kleci chováni doživotně
ve zvláštních donucovacích pracovnách, kde
je jim odňata příležitost k opakování pokusu.
Ostatním, kdo sami změnili s e b e v r a ž e d
n ý ti tu y sl a přispěli podstatně k svému za
chránění, s t i h á ní pro sebevraždu se pro
míjí.

Sodomity a pederastytrestá noo
kracie ponejprv ulicí, po druhé upálenim; o b
chodníky s děvčaty a pachatelená
silného, ale přirozeného smilstva, doživotní
těžkouprací, svůdce podřízených
k skutku nepočestněmu ztrátou postavení a
doživotní donucovací pracovnou.

Nookratická censura zabavujea
bez procesu ničí vyloženou pornografii a por
noplastíku, trestá veřejnou nebo společen
skou nemravnost velikými pokutamí, žalářem,
vystavováním v kleci; šiřitele, případně i pů
vodce necensurovaných tiskovin, vyzývají-li
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k nepočestnosti, posílá do donucovací pra
covny.

Úředníci, kteří neoznámili do týdne přija
tých úplatků,pachatelé velkých a
rafinovaných podvodů na stá
tu, na chudých, na soukromých
m a j e t n i c i c h, žháři, kasaři, lupiči pocest
ných, úmyslní osnovatelé velkých bankrotú,
všichni, kdo se pokusili o vraždu nebo loupež
většího rozměru, všichni, kdo se pokusili pod
platit státní úředníky a byli vyzrazení, jsou
odsouzeni k doživotní těžké práci ve pro
spěch státu, případně též ke ztrátě jedné ru
ky. —

Lidé nemohouci ani platiti dluhy, ani doká
zatimorálnínezaviněnost úpadku,
jsou ve zvláštních donucovacích pracovnách
nebo zvláštními opatřeními přidržováni noo
kratickou justici k tomu, aby pilnou prací po
dle svých sil, věku a povolání umořovali kus
po kuse nedoplatky svým věřitelům. Ti z vě
řitelů jsou na řadě dříve, jejichž pohledávky
jsou dříve datovány nebo při rovném datu
dříve vymáhány.

Kdobylijednou trestáni pro ú
t o k na osobní neb reální bezpečnost, nešlo-li
o sebeobranu, třebas upřílišenou, jsou v noo
kratickém státě vyloučení z práva nositi zbra
ně, kteréžto právo je tu jinak všeobecné.

Kdo byl již víckrát odsouzen
pro krádež, podvod, násilí a podobné menší
zločiny, které však velmi citelně ohrožují ve—
řejnou bezpečnost, dosahuje-li časový součet
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jeho trestů aspoň tří let, nebude již propuš
těn na svobodu, nýbrž zůstává doživotně
v státní neb soukromé donucovací pracovně.
Mimo to již po prvém trestání pro čin proti
bezpečnosti, jenž se neudál v sebeobraně, mů
že jej strážník kdykoli prohlédnout a zakázat
mu určitou cestu.

V nookratickém státě platí veliké pokuty
všeckynoviny, jež špiníněčí čest,ne
udávajíce bud' věrohodného pramene neb u
dávajíce pramen fingovaný, padělaný, lživý;
jedna polovice pokuty, takto získané připadá
postiženému, druhá fisku. Při zvláště těžkých
zlomyslných ublíženích na cti podstoupí vin
ník trest veřejného zmrskání.

Najala-li správa listu nebněkterý
z redaktorů neodpovědná individua k faleš
nému zpravodajství a k vyrábění neb dodá
vání pomluv, jsou provinilí souzeni pro pod
vod a zneužití novinářského vlivu, a trestáni
žalářem, pokutou peněžitou, případně i zasta
vením novin.

Za pramen věrohodný nelzepova
žovati žádný jiný pramen leč osobní, označe
ný tak přesně, aby bylo možno zpravodaje,
který nemluví pravdu, stíhati pro ukvapenost
nebo padělání zpráv. Námitky žurnalistů pro
ti takovéto oznamovatelské pečlivostí jsou li
ché a hodně zavržení. Právo člověka na čest
je přednější než právo novináře na sensaci a
pohodlí! Stát je hlavně k tomu, aby chránil
bezpečnosti života, statku a cti. Zurnalista
má sice též právo podezřívat jako jiní lidé,
ale jen tehdy, udá-li zaručené důvody, které
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jej k podezřívání vyzývají a nezamlčí'li proti
důvodů, které mu nemohou být neznámy ne
bo které mu přímo byly dodány.

Zeny nesmějípsátido novin a časo
p i s ů leč o životě rodinném a o módě, ovšem
jen podle pravidel o nookratické počestnosti.
K n ih y smějí vydávati ženy vdané jen se
svolením manželovým, které bude vytištěno
na titulní stránce knihy; ženy svobodné smějí
tisknouti knihy jen s povolením svého kon
lesního představeného nebo, jsou-li bezkon
fesní, s povolením okresního politického úřa
du. Veškeru odpovědnost za knihy ta k t o
vydané přijímají na sebe ti, kteří k vytištění
svolili. Přestoupení tohoto paragrafu trestá
se pokutou tisíce jednotek peněžní měny ve
prospěch nalezených a opuštěných dětí, a za
bavením nákladu.

Aby se Soudy neprotahovaly
a útoky na veřejnoubezpečnost byly trestány
co nejdříve, stará se nookracie o soudcovský
dorost, soudcovskou morálku a klidné hmot
né zabezpečení soudcovského stavu. Soudco
vé (a censořil) mají plat aspoň dvakrát vyšší
než jiní státní úředníci téhož indexu a analo
gického stupně, protože jejich práce je úmor
nější a delší a jejich svědomitost svrchované
žádoucí.

Dobrovolným státním žalob
c e m může se v nookracii státi každý, kdo má
potřebné vzdělání a je mravně bezúhonný,
jestliže v některém případě a ze zvláštních
důvodů chce zastávati tuto funkci.
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Kritika poměrů ve vládě a ve sněmovně,
v státní správě, v ekonomii, v soudnictví, ve
vojsku a jinde není v nookracii brzděna žádn
nou c e n s u r o u. Obsahuje-li však tvrzení
nepravdivá, smí proti ní státní zastupitelství
zakročiti tolik o s o u d n ě (nikoli zaba
vováním). Vyjímaje pornografii panuje totiž
v nookratickém státě n e 0 b m e z e n á (ale
odpovědná!)svoboda projevu (slo
vem, tiskem, rozhlasem* ), jejíž stinné stránky
jsou vyrovnávány pravidlem, že za obvinění
osob a stran jsou noviny odpovědny již při
prvním uveřejnění, a nikoli teprve až jsou in
terpelovány. Nejsou však trestná podezření,
pro něž se uvádějí důvody úměrně silné.

Těla utracených zločinců, pokud nejsou
pochována samou popravou, spalují se v do
hoděs Církvi,v státním krematoriu,
zřízeném právě za tímto účelem. Naopak, ne
smějí býti upálení muž nebo žena, kteří se za
sloužili o nookratický stát a které by snad
chtěli zpopelnití jejich příbuzní; nařídil-li si
však někdo pohřeb žehem sám, zapovídají se
jakékoli jeho veřejné oslavy. Co se týče k r e
m a c e v ů b e c, nookratický stát při vymá
hání popelných dluhů nikdy a nikomu neasis
tuje.

') Nookracie nezná rozhlasového monopolu. [ sou
kromníci nebo společnosti mohou mít koncesované v yn
aílací stanice.
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c) Nookrah'cká sociální péče.

Nookracie hledí ze všech sil k tomu, aby
se co nejvíce udržel a utvrdíl p r o stř e d n ě
zámožný střední stav různýchpo
volání a aby se i chudina k této výši co nejvi
ce přiblížila. Nookracie je přesvědčena, že
stát jakožto instituce celou svou povahou so
ciální má povinnost vytrvale pečovati o vše
cký stavy a že sociální soulad musí
býti hlavní starostí každé vlády, jedním z
hlavních předmětů každého zákonodárství a
hlavním měřítkem každého veřejného podni
kání.

Nookracie vychází ze zásady, že veliké
podniky půdní (zemni, rybniční, lesni) m 11si
se starat o proletariát půdní, ve!
liké podniky obchodní a průmyslové (továr
ny, doly, velkoobchody, banky) o p r ol e
taríát ostatní. Sociálnísouladžádátéž,
aby střední stav zemědělský, měšt'ansko-ře
meslnický a maloobchodní platil daně jenom
mírné, proletariát žádné, bohaté stavy pak
daně odpovídajicí absolutní velikosti jejich
zisků. Ovšem i prosperita velikých podniků
leží nookracii na srdci, ale těm pomáhá noo
kratický stát jen takovými ústupky, které se
snáze snesou (slevami dopravními, ochran
nými cly, obchodními smlouvami se státy), a
zase jen potud, pokud jimi netrpí celková so
ciální harmonie.

Za tou příčinou je zřízen v nookratickém
státěNejvyšší sociální úřad, ja
kožto odbočka Nejvyššího Správniho soudu,
mající právo veta proti těm projektům mi
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nisterstev, jež ohrožují citelně sociální mír.
Opatřování práce nezaměstnaným je povin
ností zvláštníhonepolitického mi
nisterstva sociální péče, kteréje
v nejtěsnějším styku se všemi ministerstvy,
jež mohou práci poskytnouti (na př. i s mi
nisterstvem národní obrany), i s jinými pod
niky, jež hledají pracovních sil a chtějí dáti
zaměstnání. Kromě toho má ministerstvo so
ciální péče své vlastní výdělečné ústavy, kte
ré ve velkém a lacino vyrábějí téměř veškerý
státní dodávky a nevyžadují ani nepřetržité
ho, rovnoměrného provozu; zde mohou beze
škody státu pracovat ti, kteří jinde nemohli
dostati zaměstnání, protože nookracie uděluje
podporu nezaměstnaným jenom v té podobě,
že jim dává nebo opatřuje práci, i kdyby to
byla v krajním případě práce pouze okrasná.

V nookracii musí každý od 15
d o 20 le t býti již tak zaměstnán, aby měl
nejnutnější výživu, přístřešía oblek: buď jako
učedník u mistra nebo u rodičů, též jako stu
dent u rodičů nebo živící se samostatně; nebo
jako kandidát zemědělského a příbuzných
stavů. Nemohl-li kdo do 15 let nalézti žád
ného zaměstnání, je povinen ihned se hlásiti
u sociálního úřadu, který mu od té chvíle dá
vá minimální zaopatření a buď jej umístí v
některém státním podniku nebo mu najde za
městnání u podniků soukromých nebo v ústan
vech, které si vytkly za účel zaměstnávati za
minimální zaopatření nezaměstnané po tu do
bu, než jim najdou nebo než si sami najdou
zaměstnání lepší. Stát a zaměstnávací ústavy
stravují své mladé klienty samy a ve velkém,
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tedy poměrně lacino. Za to umožňují těmto
mladistvým pracovníkům, aby se v této době
cvičili v těch druzích činností, které by jim
později zajistily slušné živobytí. Pilným a u
čelivým vychází zaměstnávaci ústav zvláště
vstříc a dopomáhá jim co nejdříve k dosažení
řádného místa.

V 20 letech nebo později na
stává rok povinné vojenské ne'
bo sociální služby.') Zaměstnanecké
místo, které na vojnu odvedení zaměstnanci
do té chvíle drželi, je jim podle zákona resern
vováno a zaměstnavatelé mohou si provisor
ního zástupce opatřiti na čas ze státní zaměst
navárny. Také každému, kdo obdrží státní
službu až později, započítává se rok, jejž ztrá
vil ve vojenské neb sociální službě, do počtu
služebních let. Odvodni komise odvádí neje
nom brance schopné vojenské služby, nýbrž
i všecky syny nepočetných rodin (1—4 děti),
kteří mají aspoň středostavovské živobytí po
rodičích zajištěno nebo velmi pravděpodobno
a nemají žádné těžké nemoci, pro kterou by
nemohli vykonávat sociální službu. Tyto so
ciálni odvedence přiděluje pak sociální úřad
k roční pomocné službě početným rodinám (6
a více dětí), které byly odvodem jednoho neb
více synů poškozeny a zbaveny pracovní sí
ly. Nesluší se zajisté, aby zdravé a mravné
rodiny, zvláště zemědělské, byly vojenskou

") Ideálněiší by arci bylo, kdyby nookracie zavedla
systémvojskadobrovolného, námezdněbo.[ ne
městnanosti by se tím pomohlo.
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službou přiliš zkracovány, zatím co málo po
četné by ještě těžily ze své chabosti a sešlosti.

Sociální odvedenci musí pra
covati poctivě, jinak se jim sociální
služba prodlužuje. Dá-li však sociální odve
denec šéfu přidělené rodiny tak velikou pe
něžitou náhradu, jaké si tento přál a není-li
tato náhrada pod minimum státně ustanove
né, je sociální vojín zproštěn služby po celou
dobu, za kterou se vyplatil, t. j. po dobu služ
by nebo i po dobu záložních cvičení.

Po skončení neb zproštění od
služby vojenské neb sociální má
každý — pracuje-li zákonem předepsaný nej
menší počet hodin denně — právo alespoň na
minimální zaopatření sestrany
státu, nebona nadminimální zao»
patření se strany jiných zan
m ě s t n a v a t e [ ů. Minimální zaopatření
rozumí se zde — na rozdíl od mladistvých
pracovníků před vojenským věkem — neje
nom slušná strava, oblek a přístřeší, jakých
potřebuje d o s p ě l ý člověk k svému živo
bytí, nýbrž i minimální přídavek na ženu a na
každé dítě od narození až do dovršeného 15.
roku, pokud nemá odjinud prostředků na jen
jich dostatečnou obživu a vychování. Kromě
toho musí soukromý zaměstnavatel platiti za
každého zaměstnance aspoň tak veliké p o
jistné, aby zaměstnanecmohl, kdyby pra
coval u zaměstnavatele od 15. do 60. roku, po
bírati po 60. roce pensi, rovnající se dvojnán
sobné minimální mzdě jedné svobodné dospě
lé osoby.
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"4_ Povinnost dávati rodině za
městnaného minimální a nadmi'
nimálni zaopatření vyplývá pro
stát a pro soukromé závody z té
t o ú v a h y: Síla státu je v početné rodině
a stát musí vynakládati vše, aby početně ro
diny chránil. Nemožno mu to není, protože
má daleko volnější pole činnosti než
soukromníci, a by10uliby mu to nemožno vi
nou prospěchářských skupin nebo skutečnou
chudobou země, bylo by to znamení, že má
býti likvidován nebo že má podporovat vy
stěhovalectvi do států jiných. Soukromě zá
vody mohly by za to namítnouti, že oceňují
jen práci a že jim není ničeho po rodině pra.
cujícího. Proti tomu třeba zdůrazniti, že po
četné rodiny zaručují ve výrobním a spotřebi
telském celku dostatečný příliv s p o t ř e
b i t el ů výrobků, bez něhož by závody mu
sily konečně upadnouti, a že čím větší je nad
minimální péče závodů o personál, tím oddat
nější a věrnější jsou pracovní síly a tím ú
spěšnější provoz závodu. Kromě toho jest
vnitřní podíl dělníkana výrobkuoby
čejně daleko větší, než representuje mini
mální mzda vyplácená jen pro osobu zaměstn
nancovu. Ohromné zisky velikých závodů
s n e s o u velmi snadno rodinný plat i pojist
né za zaměstnance, třebas tím budou o něja
ké procento menší než ve státech kapitalistiCc
kých nebo demokratických, malé závody pak
rovněž unesou sociální břemeno, protože pla
tí mnohem menší procento daní, mají dělníků
málo a mohou je — jsou-li zdravě — z části
nahraditi personálem domácím, rodinným.
Konečně mohou všecky ohrožené závody,
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které pro špatný odbyt jsou i nejmenší nad.
minimální péčí o zaměstnance vskutku příliš
zatěžovány, nepotřebné dělníky propustiti do
státní zaměstnavárny, kde musí býti přihláše
ni dospělí všech stavů, kteří nemají v tu chvíli
minimálního zaopatření.

Zenookracie žádá na soukro
mých podnicích větši mzduproza
městnance než na státu, je pochopitelno. Stát,
nechcenli utonouti, musí se ustavičně snažiti,
aby většině nezaměstnaných opatřoval místa
u privátních firem, vyjma že by sám potře
boval některých nezaopatřených — podle je
jich vzdělání a schopností — pro plně hono
rovanou státní službu. Udělujíc státní službu
dává nookracie za okolností jinak stejných
přednost nezaopatřeným před zaopatřenými,
starším před mladšími, členům rodin počet
ných před členy rodin méně početných.

Z e 11y nesmějí v nookratickém státě za
stávati žádné funkce v kancelářích
neb továrních pracovnách pod
niků státních, veřejných a soukromých, kde
jsou nebo mohou býti zaměstnáni muži, vyjma
že by si již byly dobyly toho práva lOletou
preskripcí. u č i ti v e řejn č 3 děti více ro
din mohou ženy pouze svobodné, a to jen teh
dy, jsou-li sdruženy v nějakou náboženskou
řeholi, řádovou nebo laickou, k společnému
bývání a společnému stolu. A d v o k á t k a m i,
s ženským kancelářským personálem, a pod
ženskou firmou, mohou býti ženy pouze pro
ženy,soudci všakneboporotci ženybýti
nemohou.Svobodné ženy-lékařky
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smějí léčiti pouze ženy, nebo též děti do 10
let, nikdy však nesmějí samostatně provozo
vati chirurgické prakse. Vdané ženy-lékařky
prakse nevykonávají.

Služba nemocným jevnookraciior
ganisována tak, že nemají-li zaměstnávací
podniky samostatných neb společných lékařů
a lékáren, nemocní docházejí ošetření u léka
řů a v lékárnách svého okresu; tito lékaři a
lékárníci jsou za peníze okresu zřízeni k vše
obecné zdravotní službě a mohou býti pro
puštěni nálezem soudu, kdyby se ukázali stra
nickými, nedbalými a nepřístupnými. Pacien
ti platí těmto lékařům a lékámíkům ze svého
pouze sčítací peníz (jednotku platné měny).

Za 35 ev. za více let požadované s t á t ní
slu ž b y dostává se vysloužilým pln é
státní pense, za 45 let (od 15 do 60)
státní nouzové práce, snížjestek
vivalentní nouzové samozaopatření bez pla
cení pojistného nebo ztráta starobního za
opatření ze samostatného hospodaření, dává
státnouzovou pensi, rovnajícísedvoj
násobku minimálního zaopatření. Všem, kteří
byli činni v soukromých podnicích, vyplácí
stát takovou pensi, jaká na ně připadá podle
počtu 1e t ztrávených v jednotlivých službách
a podle v ý š e k pojistného, které za ně bylo
placeno různými zaměstnavateli. To zname
ná: Byli-li díle m vždy zaopatření toliko
nouzově (at' u státu at' doma) anebo pozbyli
úspor výnosného samopodnikání nějakou nev
hodou, díle m placeno za ně pojistné nad
minimální, dostávají pensi o tolik větší než
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nouzovou, o kolik jim ji zlepšují leta nadmí
mální služby. B yl i - li dílem sami podnika
teli, kteří si něco uspořili, dílem pracovali ve
prospěch závodů jiných, dostávají pensi jen
za leta, která sloužili, a podle zaplaceného
pojistného, jaké si byli vyjednali se zaměst
navateli.

Kdo byl přistižen bez platné
legitimace o tom,že má alespoňmini
mální zaměstnání, které stačí na výživu, oša
cení a bydlení jeho i jeho rodiny, je dodán na
tři měsíce do státní donucovací pracovny,
kde se mu ukládají práce, jejichž výtěžek by
stačil na něho i na jeho opuštěnou rodinu.
Propuštěný z polepšovny je povinen, neví-li
dotud o žádném zaměstnání, ihned se hlásiti
v státní neb privátní zaměstnavárně o práci.
Byl-li kdo p o p á t é přistižen, že nemá (ani
u sebe ani doma) zaměstnanecké legitimace,
je odsouzen, nemůže-li dokázati, že před tře
mi dny ještě zaměstnání měl, k doživotní do
nucovací pracovně, leč by se nikdy nebyl
provinil žádným způsobem proti bezpečnosti
majetku. Donucovací pracovna není podni
kem pasivním, nýbrž je tak vedena, aby se
vydržovala sama sebou a aby práce v ní vy
konaná živila pracovníky, dozorce i rodiny
obojích. Kdežto však státní zaměstnavárna je
ti řa d, je donucovací pracovna ústav trestný
a lidé tam pracující jsou zbaveni svobody.

Náklad na sociální péči, kterýje
nemalý, opatřuje si nookratický stát následu
jícím způsobem:

S e t ř i v š 11d e, kde šetrnost není děláním
dluhů a rozhazováním. Zákonodárné a vládní
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sbory, diplomatická zastoupení a zahraniční
propaganda jsou honorovány slušně, ale ne
přepychově. Při státních stavbách a instala
cích, vybavováních vojska a státních ústavů,
při státních opravách a dodávkách hledí d o
hlédací orgány, eventuelněsamicen
soři na to, nedějí-li se v ničem a nijak podvo
dy, úplatky, umělá zdražování, nadržování
dražším dodavatelům a jiná nejrozmanitější
odíránístátu. Úředníci, kteří mají
v rukou státní sociální peněžnictví,
nejsou (vyjma premie za vysoký výkon) nic
více placeni než jiní státní úředníci s týmž
indexem a hodnostním stupněm. Zločiny spá
chané na státním a každém sociálním jmění
jsou trestány jako velezrada. S t á t ní m a
jetek je obhospodařován ob—
c h o d n ě, svěřován podle největších nabí
dek a pod kauci na nemnoho let, odbírán co
nejdříve jednomu nájemci, jakmile jiný nabíd
ne a zaplatí neb z a j i s ti na svých objek
tech nájemné větší.

Tímto způsobem jakož i p r o p u š t ě n i m
jistých sfér starostí zpětdorukou
více méně privátních (škola!) získává noo
kratický stát obrovské peníze, které v oby
čejných demokraciích nebo zkrachovaných
monarchiích mizívají zcela pravidelně v kap
sách přátel lidu.*)

') Angličan Hilaire Belloc napsal nedávno v jednom
bruselském přehledu: „Ve všech západních státech je
dnes situace přibližně stejná. Státní rozpočet nemůže
býti udržen v rovnováze, leč daněmi dosahujícími bláz
nivé výše. A je příznačno pro naše centralistickofplua
tokratické poměry, že občan platící daně nemá mož
nosti dověděti se bezpečně, kdo ty peníze vlastně do
stává.“
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Druhou polovinu nutného státního nákladu
zjednává si nookracie tím, že má p ř i u k l á
dání daní zřetel k skutečné a ni
koli procentní újmě platícího.
Člověk, který z 1 tisíce musí dáti d e s e t
procent, trpí daleko větší újmu než jiný, který
musí dáti rovněž deset procent, ale ze 100 ti
síc. Čím bohatší člověk, tím méně cítí úbytek
svého jmění, srovnáme-li jej s jiným, méně
bohatým, který by v procentech platil totéž.
Předpokládá-li se tudíž, že alespoň dvojnáso—
bek životního minima rodinného je vůbec ne
zdaněný, není nespravedlivo, aby stát, který
žádá na majiteli prvého nadminimálního ti
síce daň 10procentní, žádal na milionářovi
daň 50procentní, a žádá-li na prvém oběť 50.
procentní, aby uložil milionáři obět' 95pro
centní. Komu z 1 milionu zbývá pět set tisíc,
má se pořád lépe než komu zbývá z 1 tisíce
devět set, právě tak jako je lépe míti z jedno
ho milionu padesát tisíc než z 1 tisíce pět set.
Podlevýše potřeby státní a podle
stupnice sestavené v smyslu
právě naznačeném vybíránookracie
daně z příjmů, z výdělku a dědictví, a tak ne
jenom že snadno shání peníze na státní roz:
počet každého roku, nýbrž i prokazuje spo
lečnosti také tu neocenitelnou službu, že za
braňuje shromažďování přílišného kapitálu
v jedněch rukou.

Nookratický stát má snahu a vštěpuje ji
také svým občanům, nevydávati v c i z i n ě
vzácných kovů, drahokamů, uměleckých
předmětů vysoké ceny leč v krajní nutnosti.
jedná-li se o dovoz žádoucího cizího zboží do
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země, neplatí nookratický stát zlatem, nýbrž
bud' d e vis a mi, koupenými na domácím trhu
od domácích lidí, nebo z b o ž i m, jež je ur
čeno pro vývoz.

Takézahraničních půjček nečiní
nookratický stát jinak než výminkou, že dluh
bude zapraven domácím vývozním zbožím,
surovinami neb výrobky průmyslovými. O
statně nookracie se půjček zahraničních co
nejvíce vystříhá, protože stát je „společnost
dokonalá“ a nemá umenšovati svou suvere
nitu a soběstačnost peněžní závislostí na za
hraničí.

Nookracie považuje za svou povinnost bo
jovati proti škodlivým k a r t el ů m. Nepo
máhá-li nic kartelový zákon a tvoří-li se
t r u sty, dohlíží nookracie velmi přísně na
trustové hospodářství. Neméně pečlivě do
zírá nookracie i na hospodářství b a 11k. její
snahou je starati se vůbec všemi prostředky
o to, aby žádná ze složek hospodářských ne
nabylazhoubné převahy nadostatnimi.

Na divadla, biografy, slety, turnaje, cirku
sy, kongresy, krematoria, banky a podobné
podniky nedávají se v nookracii žádné s u b
v e n c e ze státních peněz nebo z obecních a
jiných přirážek. Banky se musí sanovat samy
ze soukromého majetku úředníků a to i po
termínu určeném k vyrovnání, jestliže stát,
pozorný ke zjišťování dobře uložených ma
jetků bývalých bankovních zaměstnanců, ob
jeví jejich platební schopnost. V případě, že
by šlo o ožebračení buď úředníka neb vkla
datele, považuje se toto druhé za zlo větší.
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Sanování z peněz veřejných není dovoleno,
protože by to bylo léčiti bolest bolestí a pod
porovalo by to zločinnost.

Divadela jinýchuměleckých zaří
z e n í nechce nookratický stát sanovati ze
státních peněz proto, že poplatníci nemají žád
ného příméhoa opravdového vlivu na určová
ní umělecké produkce těchto ústavů. Zde jako
při sanování bank byla by porušována mate
matická spravedlnost a kromě toho by se čas
to u m ě le udržovaly při životě instituce, které
mají přirozeným ortelem zajíti a býti vystří
dány jinými, vzešlými z nových duševních
potřeb, čerstvějšími a životnějšími. Eventu
elní škoda tak se přiházející je vždycky men
ší než úhrnný prospěch.

Nookratický stát netrpí ž á d n ý c h p o
travních monopolů a sámpřímoo
patřuje laciné zásoby pro vlastní zaměstnat
várny. Podobně i jiné podniky samostatně
neb společně vydržují vlastní stravovny, aby
tím jistěji mohly poskytnouti zaměstnaným i
jejich rodinám jednak výživu, jednak i co
největší nadminimální mzdu peněžitou.

Nookracie trestá velikými pokutami h o s
tin s k é, kteří nalévají lidem, u nichž pozo
rují již stav podnapilosti. Objednávky, uči
něné v stavu podnapilosti, jsou neplatné a
ztráty tím vznikající jdou na účet hostinské
ho. Všichni o p i | c i, dopadení v nepříčetném
a bezvládném stavu a potřebující cizí pomoci,
aby se dostali z dosahu veřejných nebezpe
čenství, obdrží ku probrání a na pamětnou 25
ran od policejních zřízenců, kterým přidali
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práce. Usvědčeným ze zaviněného a předví
daného úplného opilství se snižuje na celý
rok index 0 1 bod.

Nookracie zapovídá hry, které
by byly s to přivésti na mizinu nebo degrado
vati některý stav. Prohry takového druhu
jsou neplatné, i kdyby prohrávající s nimi
souhlasil, a státní zástupce se stará, aby vý
herce vrátil sumy, které soud vzhledem k sta
vu prohrávajícího uzná za 11a d m ě r n ě a
přílišné.

Ačkoli nookracie nevěří v socialismus,*)
uznávábez'obaluplné právo dělných
t ř i d, domáhati se zlepšení svého postavení
podle zásad spravedlnosti a ve shodě s primi
tivními základy, které nookratická praktická
sociologie postavila. Nookratický stát sám
nečiní sice z nejchudších tříd třídy privilego
vané, ale hledí vůbec věci obecně potřebné

obyvatelstva, které nestojí o p ř e p y c h.
Např.dopravní prostředky pro

najímá nookratický stát společnostem, které

dy nabízejí největší nájemné, jež není pod mi
nimum a platí se předem. (Pensi ovšem do
pravním zaměstnancům veškerých státních li
nek zaručuje neb vyplácí státl)

Podobně chová se nookratický stát ve
všech případech analogických.

') Chesterton napsal onehdy ve svém týdeníku pravi
divou větičku: „V proveditelnost socialismu věří jen
hloupý volič, který je právě jen tolik vzdělán, aby
spolkl myšlenkovou břečku, kterou mu předkládá tisk.“
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d) Nookratický stát
a národnosti.

V nookratickém státě není národního š o
vi n i s m u. Tento je přežitek barbarských
dob, starověku, pohanství a opětované jejich
renesance. Pokud jej nalézáme u křesťanů,
není křesťanský. V tom případě je křesťan
ství těch národů a jednotlivců, kteří smýšlejí
šovinisticky, křesťanství nedokonalé, kusé,
zmrzačené. Stát nemá žádného práva ani po
vinnosti, starati se zvláště o určitý národ.
Stát je prostředekprávní a vnější o
c h r a n y, aby obyvatelstvo mohlo žíti vyš'
ším účelům. Toto se vztahuje na všecky ná
rody v hranicích státu. 0 svůj život národní
se musi národ starati sám, státu po tom nic
není. Není-li některý národ sám v sobě a
v mezích obecně platných zákonů 3 to, aby
žil, je hříšné takový národ podporovat v de
moralisaci tím, že se mu nadržuje.

R e č 3 t á t n í musí býti tudíž neutrální,
mrtvá nebo umělá. Právě státní neutralita,
zde jako ve všem ostatním, uspoří občanům
tisíce podnětů k nespokojenosti a k vzájem
nému oslabování.

]e směšnostátně nadržovati hos
podářství určitého národa. Tím jeho nemrav
né dávání přednosti všemu cizímu se neza
brzdí, nýbrž jen utvrdí. A at' zahyne, nena
učí-li ho ani nebezpečí držeti se hesla: Svůj
k svému!

O š k o l 'st ví se musí starat národ, niko
li stát. Namítne-li se, že se tím vydává stát,
třebas většinový, V' pospas houževnatější
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menšině, ač má podle demokratického princi
pu většiny moc tomu předejít, je to námitka
lichá. Nemá-li národ chuti starat se o své by
ti jinak než státními prostředky, nemá práva
ani na život ani na ochranu. Za druhé, stát
nemá jako takový žádné etické pohnutky na
držovat jednomu proti druhému, byt' to bylo
i jen v řeči nebo ve škole.

Ať se nevytýká, že podnikáme morální a
tentát na vlastní národnost a at' se neukazuje
na ohrožující chování „protinároda“! Nikoli!!
Zvláštní státní ochrana určitého národa je
jeho zlem a národ se může ubrániti zpupněj
šímu protinárodu jenom mravným životem,
vědomím poctivého práva, p r o s t ř e (1k y
sebeobrany soukromé, po případě
i počtem a kvalitou.

je povinností vzdělavatelů národa, vycho
vati jeho členy k tomu, aby se neodcizovali
sami sobě vlivem protinároda. Nechtí-li to
pedagogové dělat nebo neumějí-li to, nemají
li to děti dáno již v kolébce, je marná ochra
na státní. Právě naopak: ona to je, která ná
rod uspává, nepečujíc o vychováváni vnitřní,
zanedbávajic pěstění vůle, a hlavně nepopřá
vajíc stálému nebezpečenství, tomuto nejlep
šímu učiteli, příležitosti, aby on 0 vychován
valo, povzbuzovalo, sílilo a ocelílo, dohánělo
k napětí sil a k obětavosti.

Není-li s t át modlou (jako že není!), ne
ní &ni n á r o d nejvyšším bohem nookra
tického státu!!

Nookratický stát se proto varuje užívati
slova národ a národnost. Zná jen slovo o b
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č a n, a toto slovo mu dává větší pevnost než
sebe umělejší narovnání mezi národem vět
šinovým a menšinami. Stát není k tomu, aby
si národ většinový nebo menšinový na něm
vyléval zlost, když mu není něco po chuti.
Tato at' se vybíjí, je-li toho třeba, mezi patrio
ty, nikoli mezi občany, mezi národy, nikoli
mezi státy. Zádný občan státu nesmí míti
odůvodněné stížnosti proti státu, což je mož
ně jenom naprostou r o v n o s tí všech náro
dů před státem. Stát nesmí projevovati zcela
žádný zájem na tom, co je ve prospěch té neb
oné národnosti. Tím by se olupoval o sympa
tie národností jiných a připravoval si neko
nečné nesnáze v politice vnější i vnitřní.

Tento názor na stát a národnost je dopom
čen stokrát z k u š e n o s t i a je zlou věštbou
pro budoucnost národa, který staletým úsilím
a záviděnihodnou houževnatostí se domohl
státní samostatnosti, jestliže začíná používati
ujařmovacích metod svých bývalých nepřátel
a holdovati depopulačnímu systému rodinné
mu v té bláhové domněnce, že se už není tře»
ba strachovat o příští „národního státu“. Ná
rod takto soudícípřestal zdravě žíti!
Právě okamžik jeho největšího úspěchu stává
se mu osudným, protože ho zbavuje síly, kte
rou se probil. A není nic tak tragického jako ší.
lenstvi radosti nad ,získanou svobodou, které
se hned zneužívá a na kterou se hned hříšně
spoléhá! Pozoruhodně je, že lidé, zalykavší se
láskou k vlasti nejčastěji anebo lpějící na je
jich krásách a statcích nejkřečovitěji, neumějí
nic jiného, než hnáti národ přímo do záhuby
a podporovati vše, čím jiní přispívají k témuž
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hrozněmu konci. Nám, kteří netyjeme z ná
rodní modloslužby, nezbývá nic jiného, nežli
buď se spravedlivě radovat : ůbytí špatného
a neduživěho plemene, nebo se chopit noo
kratických prostředků na zatržení činnosti
kazilidů a neužitečných obdivovatelů domá
cích těl.

Samozřejmě je nookracie zaujata i proti
vlastimilům nezištným sice, ale unylým a
přecitlivělým.Nookraciesenedá más
ti teoriemi o vyžívání národa v hranicích
vlastního státu, ježto takové ůčelosloví není
obsaženo ani v pojmu člověka ani nebylo o
známeno žádnou autoritou nadlidskou. V ú
čelu státu není nic o vyžívání u r č i t é h o
národa ve státě, nanejvýš patří k němu r o v
né vyžívání všech národů žijí
cích na území státu. Vyžívacídoktrí
na povstala, to jest, byla vymyšlena teprv do
datečně, a bylo by nebezpečno spoléhat na
její ochranu za všech okolností a ve všech
dobách a zejména omlouvati jí nevraživé cho
vání občanů privilegovaných vůči spoluobča
nům, kteří neměli toho štěstí naroditi se jako
členové „státního“ národa.

Aby se nikdo nemýlil: Nookracie
nejen neoslabuje národního života nejdomo
rodějšího národa, nýbrž je i věčnou obžalo
bou všech ůtisků a křivd, páchaných v minu
losti „národními státy“ na národech malých
a roztříštěných, stejně jako nenávidí násilno
stí, páchaných pod různými záminkami d n e s
a vždycky, dokud na místobrutálních
monarchií a demokracii nenastoupí stát noo
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kratický, řízený bezpodmínečně rozumem a
spravedlnosti!

Strany, které z národnosti a rasové přísluš
nosti dělalydoposudpolitický chlebí
č e k, nebo docela filosofii, právo, mravnost a
náboženství, nemají se proč znepokojovati.
Právě nookracií jim přibude práce, která bude
nezištná a užitečná. Dokonce může jejich sen
o absorbování protinárodů míti daleko více
naděje, protože jenom ustavičné státní prov0n
kování těchto vedlejších národů je s to, udr
žeti jejich nesmiřitelné národní sebevědomí a
nebezpečnou touhu po „připojení“. Ačkoli
nookracie nemá žádného zalíbení v myšlence
záludného příměří, má právo ukázati na to,
jak zbytečné je zděšení politických vlastenců,
kteří nic tak nemají na zřeteli, jako blaho
vlastního národa, pokud je zdrojem jejich o
sobního hmotného prospěchu.
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e) Nookratický stát a vzdělání.

Školský monopol nookraciezavr
huje jakožto nehodný, nedůstojný člověka a
směšný. V nookracii není žádných škol stát
ních v tom smyslu, aby je stát zřizoval, na
kládal a řídil. Školství nookratického státu je
veskrze svobodné, a v hlavnívěci,
v způsobu, obsahu a rozsahu vyučování neb
vychováváni není podrobeno žádnému po
ručníkováni zevnitř.

Aleprogram škol musí býti ve
ř e j n ě z n ám a jeho dodržování, pokud ne
byl odvolán nebo změněn, podléhá státnímu
dozoru a má za následek různá státní opatře
ní. Na konci každého roku vydá úřad správě
školy státní potvrzení o dodržování progra
mu. Nelze-li programu dodržeti a ví-li se to
předem, musí se včas oznámiti z m ě n a p r 0
9 r a m u, aby bylo možno dáti na konci roku
potvrzení o dodržení n o v é h o programu.

Úřady,firmya jiné instance zkou
šejí v nookratickém státě také
s a m y různé uchazeče 0 místa, aby se pře
svědčily o jejich schopnostech a mohly si vy
brati. Tím jsou vyloučeny eventuelní chyby
škol a zaručuje se zdravá konkurence škol,
které jsou pak také nuceny se snažiti, aby
aspoň v něčem vynikaly nad jiné.

Ve všech systematických školách a vycho
vávacichústavechveškeren personál
školský a učitelský plati stát jed
nou polovinou platu podle výše volebního in
dexu učitelů, předpokládaje, že rodiče neb
děti, ústavy neb korporace si vybrali učitele
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určitého stupně dobrovolně a přijali tím na
sebe závazek, platiti druhou polovinu platu
sami. Nechtějí-li rodiče hraditi díl učitelského
platu na ně připadající a nechcefli žádná ško.
la učiti jejich děti zadarmo, obdrží na žádost
povolení úřadu, aby směli učiti své děti
doma.*)

Přijímání učitelských sil děje se na první
třiletí p r o v is 0 r n ě, pak, není-li námitek,
d e ři n i t i v n ě. Pensi platí stát po uplynutí
předepsané služební doby c e l o u.

Podmínkou pro první zahájení školního
provozu je předepsaný minim á ln í p o če t
ž á k ů, kteří jsou přihlášeni: pro jednu obec
nou, měšťanskou nebo střední třídu, nepři
padá-li na ni průměrně více než jeden učitel,
vyžaduje se aspoň 20 žáků, pro 1 vysokou
školu (fakultu) aspoň 0 8 profesorech: 160
posluchačů. Chtějí-li se profesoři spokojiti se
státním platem úměrně menším (1/2—1/4),sta
čí 80——40posluchačů.

Podmínkou pro zachování státu
ně uznané školy je, že se předepsaný
minimální počet žáků nezmenšil, nebo že do
sahuje u nižších škol aspoň 10 žáků pro 1 tři
du, a učitelstvo nečiní nároku na víc než po
lovinu státního platu.

V nookratickémstátě je nucená ná
vštěva některé obecné školy od
6 do 12 let. Stát propůjčuje za tím účelem

') Povinnost rodičů učití vlastní děti je povinnost
primární. Chtějí-li ii plnit, nemůže jim v tom nikdo
bránit. Stát smí nanejvýš dozírati k tomu, aby rodiče
svého úkolu nezanedbávali.
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skupinám místnosti -a platí veškery školní po
můcky. Propůjčuje také dostatečný počet ů
čelně zařízených místností různým školám
měšt'anským, středním neb vysokým, pokud
o ně žádají a mají minimální počet žáků; tyto
školy jsou však samy povinny budovy neb
místnosti udržovati a opravovati, jakož i star
rati se o opatření vyučovacích pomůcek a za
řízení. To lze učiniti bud' vybíráním přiměře
ně vysokého školného neb zakládáním škol
ských fundaci, dary jednotlivců nebo korpo
raci, dobrovolnými sbírkami mezi příznivci
školy, štědrosti samého ústavu, zřizováním
pensionátů a p. Vybírati nucené daně neb
přirážky na školy není dovoleno ani zemím
ani okresům ani městům neb venkovským ob'
(21111.

V d o b ě o d 12—15 le t, důležitých pro
vypěstění charakteru a získání zručností, ne
smějí děti býti posílány na práci nádenickou
nebo k stálému zaměstnání výdělečnému mi
mo dům a dohled otcovský neb vychovatel
ský, nýbrž bud' navštěvují některou školu ne
bo pomáhají při práci rodičům nebo jsou vy
chovávány v asylech, náležitých soukromým
společnostem výchovným nebo Sociálnímu
Úřadu.

O zdravotní bezpečnost pečuje
stát pouze ve školách obecných, protože ty
jsou do jisté míry nucené. Ve školách vyšších
dohlíží jen na nejnutnější bezpečnostní opatu
ření, protože ty jsou dobrovolné, žáci jsou
vyspělejší a zběsilá hygiena průměrně více
škodí než prospívá.

108



142.

143.

Nookratickýstátnenadržuje jedné
škole proti druhé z pouhéhotitulu
nebo směru školy. Co se povolí jedné škole
určitého typu, povoluje se i druhé. Co projde
jedné, projde a musí projití i druhé, at' se to
týká čehokoliv. Úředníci, kteří se provinili
proti těmto normám, bývají vždycky potres
tání alespoň přeložením na jiné místo.

Nookratický stát vydržuje na svůj náklad
jenom nejnutnější o d b o r n ě k u r 8 y v
n e j u ž ším s m y sl u (vojenské, diploma
tické, justiční, finanční atd.). 0 d b o r n é
školy v smyslu širším a nejšir
ším (pro vědy válečné, právní a soudcov
ské, lékařské a zvěrolékařské, technické všech
odvětví, též jiné, jichž stát potřebuje) zřizuje
a vydržuje stát — z rozpočtu, který si musí
vyžádati zvlášť pro ten účel — toliko p r o
vis or n ě, t. j. není-li a pokud není dosta
tečný počet takových škol svobodných, vy
držovaných z prostředků mimostátních a ve
dených autonomně za všeobecně platných
podmínek pro zřizování a udržování škol.

Vojínům na vojně konají se jednou týdně
povinné přednášky o o b č a n s k é m zřízení
a rovněž jednou týdně povinné k o n ře s ní
přednášky o náboženství; obojí mají ráz po
sitivní a nesmějí zabíhati do jiných vyznání
nebo štváti proti politickým stranám. Vojen
ská správa dbá o to, aby vojíni plnili všecky
stěžejní závazky, jež jim ukládají jejich kon
fese.

Nookratická tisková kancelář vydává pro
všecky vrstvy a národnosti státu ú ře d ní
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a všeobecně zpravodajské no
v i 11y v státní latinské neb umělé řeči.

Knihovny a čítárny v obcích patří korpo
racím a stranám, a není dovoleno platit na ně
z peněz obecních nebo státních.
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f) Nookratický stát a strany.

144, Nookratickýstátnevylučuje žádné

145.

s t r a 11y a nedopoušti, aby politická svobo
da stran byla jakkoli utlačována, leč by samy
porušovaly pravidlo: Co nechceš, aby ti jiní
činili, nečiň ty jim.

S hlediska nookratického státu mají před
nost ty strany, které chtějí p r o s p ě c h
všech a svobodu pro všechny
d o b ř e č in i c i, třeba se starají především
o to, aby určitý stav netrpěl nespravedlivého
útisku od jiných stavů.

Stranám není dovoleno dělatisi
přívržence neb škoditi jiným stranám nedo
kázanými pověstmi neb zkreslenými zpráva
mi. Listy obžalované z nespravedlivého ha
nobení stran jsou tak stíhány jako kdyby šlo
o osoby jednotlivé, listy usvědčené z padělání
zpráv ve prospěch některé strany nesmějí vy
jíti po oznámení soudního rozsudku po celých
čtrnácte dní.

Strana komunistická, která chce dosadit
sebe na místo buržoasie, je r ela t i v n ě nej
horší a zasluhuje zvláště pozorné výchovy
státní. V historii byl Stambulinský jediný,
který jednal s komunisty logicky, žel že ko
munisté toho nenahlédli.

Komunistům se v nookracii dopřává nuce
né svobody, aby ukázali, že jejich systém lze
krásně prováděti alespoň v malém. Tím při
tahují druhé a strhují je morálně, aby se při
dávali a měli podíl na rajském soužití komu
nistické obce. Komunisté mohou chovati na
ději, že se k nim ponenáhlu přidá ze závisti
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147.

celý národ a všecky národy státu, jakmile
poznají výbornost komunistické správy; sta
nou-li se jednou veškery místní obce komu
nistickými, nebude žádné překážky, aby se,
budou-li chtíti, nespojili v jedinou velikou ko
munistickou obec — stát. Dosavadním nepří
kladným komunistickým chováním se želaný
příchod komunistické spásy jenom zbytečně
a nebezpečně oddaluje.

Aby splnění komunistických
nadějí uspíšil, bdí nookratickýstát
sám nad komunistickou organisací: Zatím co
drakonicky trestá všechny veřejně i soukro
mé komunistické projevy lidí, kteří nejsou
přihlášení do komunistické strany, nutí s tou
že přísnosti všecky přihlášené, aby poslou
chali orgánů komunistické velkorodiny a za
řídili svá přání po komunisticku. V každé
místní obci totiž poskytuje nookratický stát
možnost, zaříditi, když ne hned zcela terito—
riálně, tedy aspoň na způsob personálního
svazu,obec zůplna komunistic
_kou. Tato má samosprávu a stát zasahuje
jen do sporů komunistů s nekomunisty, ko
munisty pak nutí zachovávati komunistické
pořádky, leč by se — což bývá tuze zřídka —
některý z nich odhlásil zase z komunistické
strany, při čemž však nemůže vzíti zpátky
nic, čeho nemůže dobýti bez pomoci nookra
tické policie.

Nebot' to je zvláštní v každé komunistické
obci, že každý, kdo se tam přihlásí, p o z b ý
vá svého soukromého majetku
ve prospěch celku a dostáváza to
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právo býti živen, veden, vzděláván i trestán
podle nevyrovnaného způsobu komunistické
ho bratrství, komunistické volnosti a rov
nosti.

]e-li některý komunista od
souzen komunistickou lživlá
d o u k s m r ti a nechce-li vystoupiti před
vykonáním popravy z komunistické obce, od
suzuje jej nookratický stát rovněž, aby polo
žil hlavu za komunistickou věc. Téže cti se
mu dostane, spáchal-li něco takového, co i
nookracie trestá oprátkou nebo jiným vyřac
zením. Kdyby však někdo, nejsa ničím vinen,
byl tak pošetilý, že by se před hrozící smrtí
odhlásil z komunistické obce a justice, uklá
dá mu nookracie, aby dvouročním noviciátem
pod policejním dohledem osvědčil, že se
vskutku ještě hodí pro obyčejný občanský,
nekomunistický a idylický život. Neosvědčínli
se však, bude vydán jako neupotřebitelný
zpět komunistické spravedlnosti.*)

') Obecníci, jimž tyto velikolepé ironie nejsou po
chuti, mají krásnou příležitost couvnout a spasit se ti
těkem. Ostatním, kteří nechtějí ani couvnout, ani umřít,
povoluje se pulmout dokonalou nevolnickou zlosti.
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150.

Slovo průvodní.

Projekt nookratickěho systému, jemuž jsme
věnovali II.—IV. kapitolu, netýká se jenom
některých dekadentních republik, nýbrž i těch
monarchií, kde konstituce udělala z lidí nevě
domých nebo zlých rázem velevlivně voliče
vladařů a zákonodárců. Systém nookracie má
arcinamyslipředevším republiku, ale
jeho základní ideje lze aplikovati i na dědičně
neb volební monarchie. Stejně jako na mon
archii lze aplikovati nookratický princip i na
moderní stát stavovský, kdekoli by se dopo
ručovalo nebo podařilo jej vytvoř—itíneb za
chrániti.

Co do úsilí o zavedení nookratických způ
sobů je každý nookrat věren kardinální osno
vě ústavy. Rozvaha a spravedlnost nedávají
místa zbrklosti a zlobě, nestojí o pokoutní
převraty a výsledky pouličních bitek, neuží
vají prostředků mimořádných, dokud jsou
známi ti, kteří vládnou alespoň dle platné ú:
stavy (není-li zřejmě bezprávná!); p o z n á
ní a c t n o s t chápou se jen takových ná.
strojů, které jsou i v míru běžné a zákonné a
chápou se jich za tím účelem, aby zdola
přiměly národ jednak k dobytí demokracie,
jednak k jejímu reformování. Stvoření stavů
a pořádků, které jsou ke cti intelektu a dobré
vůle: toť vrchol filosofie státu!

Nejprve je potřebí, aby lid poznal, oč vy
niká nookracie nad demokracii. Toto poznání
je ztíženo tím, že dosavadní držitelé delego
vaně moci neopomenou ničeho, aby obvyklou
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152.

demagogickou misií nepřesvědčovali svých
voličských a stranických nevolníků, že dle
demokratického modu jsou oni, voličové, nej
většími a skutečnými pány, kteří dosahují
všeho, co si spravedlivě přejí. ]e nu t n o
učit straníka kritice vůči vlast
ní s t r a n ě ; odvykat ho tomu, aby věřil
svému deníčku jako neomylnému článku po
litické víry, která přišla s nebe a dostala při
slíbení zvláštní ochrany; ukazovat vytrvale
na zlořády vyplývající z toho, že zločinci se
kryjí pod stín ústavy a „lid“ že se smí jen
s úžasem dívat, jak to a to je možné, co by
považoval za nemožné. Demokracie n e h ] í
daná a bezpečná je systém korupce,
plášť zastírající bezednou hnilobu a ničem
nost státu, který — a to bývá rychle! — do
spěl“této nedohledné hlubiny úpadku.

Na druhé straně je vztyčení nookratického
praporunejsnadnější věcí tam,kde
národ prohlédl a poznal, že to po starém jíti
nemůže neb nemá. Lid volí v masách muže,
kteří kandidují na nookratickě heslo. Zvolí-li
jich tolik, aby ve vhodný okamžik stačili ke
změně ústavy, je vítězství blízké. ]eště bližší
však je tenkráte, kdyby státní mír a právní
stav ve státě byly deturbovány a uvedeny ve
zmatek — k tomuto neštěstí demokracie dá
vají často příčinu — a našli se lidé, kteří by
chtěli netoliko obnoviti pokoj v zemi, nýbrž
i postaviti silnější pilíře státu, aby se na příště
jistějí udržel a činil lidi lepšími a št'astnějšími!

Zbýváovšemještětřetí možnostná
pravy a intronisace utěšenqsnch řádů: Kdyby
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se nynější zástupcové lidu a zvláště aparát
nici zřekli svých přílišných výhod a začali
chtíti dobré lidu, přijmouce nookratický sys
tém. Ale to by bylo očekávati neslýchaně no
vé, krásné, vnitřní revoluce srdci a rtů, zá
zraku, který se nestává ani jednou za tisíc
let!!l! »

Poměrně ještě nejvíce by mohly učiniti vlá
dy po ústavním rozpuštění parlamentu: vyu
psati nový, nookratický volební řád, a dbáti
o to, aby byla utvořena v parlamentě koalice
pro uzákonění celého nookratického systému.
Též plebiscitem, pokud je připuštěn v demo
kratických ústavách, možno zavésti nookra
cii, a když se to nepodaří hned, snad se to
podaří po druhé!!
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