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MASARYK NOVODOBÝ JAN AMOS
KOM^:NSKV.

7. hrezeii, den narczemin pTVJíílio presidenta Csl.

republiky, zstane vždy ti vdné pamll všech vr-
ných synv a dcer eského Jiároda. V tento den

vždy eské mysli zaplétati bndoii k hlavnímu tvrci

a budovateli naší samostatnosti, D r u T. G. Mas a-

rykoivi, a dí'kplná srdce žehoati budou jeho

jménu a živo^tníami jeho díil'u, jehož ovocem jest ob-

novený eský stát a pipojení k nmu Slovenska,

1000 let od nás odtrženého.

Bezdn 7. bezna vzpomínáme, jak bylo ped
váilkou: eský národ byl pipoután ke státnímu

útvaru, který byl pekážkou plného jeho rozvoje

národního, kulturního' a hospodáského, a nad sebou

ml ddinO'U dynastii, cizí ro'dem, nmeckou ja-

zykem, proti'eskon smýšlení'm a cítním; každo-

ron 18. srpna, v den narozgnin císae Franze

Josefa, eský národ hyl nucen proti své vli a

lepšííTiu pesvdení úastniti se oslav katolickou

cíirkví, vojskem a byrokracií poádaných, pedstírati

city loyality a lásky k panovnickému rodu, který

od roku 1526. tolik zla, kivd a bezpráví na eském
národ se napáchal.



Zejména v pamti naší oživují události, které

f^rožíval národ eský ped 300 lety po bitv na
Bílé Hoe. Vrtzný Habsburk Ferdinand II. kruté
se pomstil na celém národ za povstání eských
stav proti jeho rodu: 21 pedních pán a vlasteinc

eských bylo na námstí Staromstském popraveno,

jm.ní jejich i nesetných jiných vyznava pro^e-

stantství konfiskováno, státní samostatnost eská
podlomena, eský lid z ohromné vtšiny hlásící se

k víe evangelické a eskobratrské, násilím vhánn
do lna církve katolické, protože zpupný Habsburk
prohlásil, že jaké víry jest on, takové vcm%\ býti

i jeho poddaní. Tisíce a tisíce eských vyhnancú,
kladoucích své náboženské pesvdení výše než
statky své vezdejší, bloudilo po celé Evro<p, a miezi

njmi též poslední biskup Jednoty eskobratrské,

veliký uitel národ, Jan Amos Komenský. Evropa
byla tenkráte zmítána ticetiletou válkou, ve které

šlo o rozhodující zápas mezi starými ády, opíra-

jícími se o papežský Rítn, o svtové panství kato-

lické církve nad celým lidstvem a mezi novým
uspoádáním církevnnáboženskýoh a politických

vcí na základ reformace, uznávající právo osob-

ního pesvdení' ve vcech \'íry, svobody svdomí
jednotlivcova. Komenský doufal, že v tomto obrov-

ském zápase mohl by nešastný jeho národ získati

opt ztracenou svobodu politickou i náboženskou,

kdyby se mu ^podailo pro vc jeho získati p(V

rozumní a píze u dvor a vliyných osobností

evropských. A tak vidíme, jak Komenský navazuje



styky diplomatické s evropskými panovní-ky a stát-

níiky, jak eští' exuHaiiti vstupují do vojska švéd-

ského a saského a bojují proti Habsburkm, siia-

žíce se i v poroibeném národ eském roznítiti

odboj proti národnímu a náboženskému utiaovateli.

A když válka chýlí se ku konci, Koanenský zapí-

sahá švédského kanclée Oxenstjernu prosbou úpén-

livou a srdce rvoucí: »Jménem mnoihých to píši a

vzdýcháním jejich pohnut jsa, leže u kolenou Tvých

a skrz Tebe u kolenou nejjasnjší kráiO'vny, prosím

a zaipísáhám Vás sikrze rány Ježíše Krista, abyste

nás pro Krista utrápené tak neopouštli. Shlédnte

na náro-d, na který ráil shlédnouti Kristus nejdíve

mezi všemi národy evropskými, vysvobodiv -jej

z temino'ty Antikristovy, kterýžto národ díve, než

jiní pijali osvícení, sám snášel zuivou vzteklost

po celé století. Slyšte nás uibohé, aby i Vás vy-

slyšel milosrdný Bhl«
Bohužel, Komenský mluvil k hluchým uším,

nebylo tenkrát porozumní pro význam národa,

jenž sto let ped Lutherem zahájil refoTmaci. Mírem
\veslfáls'kým eský národ vydán na pospas mstivosti

Habsburkv a íma: rvána mu víra i národnost,

politioká jeho poroba utužována, eské knihy páleny

jako kacíské, národ ochuzován kulturn i hospodá-

sky. Nedvra a nenávist Habsburk k našemu ná-

rod-u potrvala i píští ti staletí: vždy Víde hle-

dla na nás jako na národ zkrocených rebell a

kací, kterému není radno poskytnouti více pod-

niíinek k národnímu, kulturnímu a hospodáskému



rozvoji, než koli-k staí k nuznému živoení. Jestliže

pes to národ náš uiinil ve století 19. obrovské po-

kroky ve všech oboTech, stalo' se tak vlastní jeho

zásluhou, prací a piinním, dík jeho vlastenecké

obtavosti a ideálnímu smýšlení. Nikdy národ náš

nepestal, i když Víde suro'v pronásledovala po-li-

tické naše vdce, 'po.tla€ova'la náš tisk, omezovala

naše práva jazyková, tlumila náš život kulturní,

hledti s dvrou v budoucnost, utšovati se pevnou

vírou, že znova dobudeme ztracené samostatnosti,

a že vyplní se jednou vštecká slO'va Jana Amosa
Komenského, kterými ko'ní' svj »Plá umírající

matky Jednoty eskobratrské* : »Doufám bo^hu, že

po pejití' vichice hnvu, híchy našimi na Inlavy

naše uvedeného, vláda vcí Tvých k Toh zase se

navrátí, ó lide eský.«

Bylo nám souzeno, že teprve po 300 letech

utrpení a tžkých zápas to^to proroctví Komen-
ského se uskutenilo'. Nad Evropou opt se rozzuila

lítice strašlivé války, pyšným veli'kášstvrm a výboj-

ností zaslepené Rakousko-Uhersko, nedbajíc nespo-

kojenosti svých národ, pipojilo se tpO' hok N-
mecku, aby po dlouholetých nejipelivjšah pí-

pravách spojenými silami udeily na sousední státy

a po jejich podrážce uskutenily nmecké sny O' sv-
tovém panství Hohenzohern a jejich nohs^iedu

Habsburk. A v této »vichici hnv« nad Evropou

se rozpoutavší národ náš se rozpomenul na vštbh

Komenského a uvdomil si, že nadešla chvíle, kdy
by »vláda vcí jeho mohla se vrátiti v ruce jeho«;
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vi'1 pevn od poátku váiky, že v tom gígantickeiii

zápase zvítzí iiiyšlcirka nad 'hmoitou, právo nad
iiásáíiin, pravda a sipravedinoist iiad šutrovou vojen-

skou pemoci, dohoda nad iistedníími Tiiocno^stmi,

a vítzství její že eskému národu pinese osvobo-
zení z tvrdého panství a útisku Habsburku. Tato
pevná víra a hluboké pesvdení tO' bylo, co pudilo

naše vojáky, aby se dávali zajímat nebo sami pe-
bíiliali z fronty k nepíiteli (ve skuitenoisti k našemu
spojenci), aby v Rusku, Francii a Itálii tvoíiU eské
legie a po boku vojsk d0'hodo'vých bojovali proti

kataniim a utlaovaiteliDm- eského 'národa, tatoipevná

víra a hluboiké pesvdení to bylo, co síiilo nás

domia v strastech a utrpeních válených k tichému,

ale úinnému vzdoTu proti státu, který jsme doma,
v úadech, vojenských kanceláích, na pošt a dráze

atd,, sterým zpsohem zrazovali, poškozoivaiU a pod-

kopávali, až se pyšná jeho budova zhrouitila.

Ale všedlmo toto naše úsiUí sotva by bylo koTuino-

váno t^k pronikavým úspchem, kdyby nám- nebyl

vyvstal hndl v prvém roce války nový Jan Amos
Komenský, který u státu tydohody a pozdji
i v Americe zjednával pro 'náš státoprávní nárok

porozumní, který slovem i písmem vštpoval stát-

níkm a diplomatm franco'U'Zským, anglickým a

americkým* názor, že Nmecko nebude trvale po-

raženo, nebude-li ro^zbito Rakousko-Uhersko, tato

bašta germianiisace a národnostního útisiku, o kterou

se NmeckO' vždy bezpen opíralo pi všech

svých výbojných plánech. Tímto moderním Janem

9



Amosem Komenským, který rovnž po celou dobu

Aálky bloudil jako vyhDsm&c a psanec a !po všech

dílech svta, v Evrop, Asii a Americe, budil zájem

a shánl pomoc pro spravedlivou vc eského ná-

roda, byl první president sl. republiky Dr. Tomáš
Garrigue Masaryk. So4:va by naše osvo-

bození stalo se skutkem, kdyby nebylo svatého,

inorodého nadšení Masarykova, pevné jeho vle
a železné energie, neúmorné, oddechu neznající jeho

itnnosti agitaní, která dovedla eskou otázku do-

stati a U'držovati v popedí evropského zájmu, jeho

veliké schopnosti organisaní, která nejen za hra-

nicemi vytvoila eské legie, le naplnila je zárove
duchem husitských našich pedk, rozpálila je

žárem hoTO'Ucí lásky k myšlence svobody národa,

nadchla je železnou ukáznností, velkolepou obta-

vostí a hrdinstvími. Jen této pímo nadlidské práci

Dra. Masaryka a nkolika zanícených jeho spolu-

pracovník, tomu hrdinství našich legií, které pro-

kázaly na všech bojištích dohod velmi cenné služby,

liiáme co dkovati, že vc eského národa dopadla

na mírové konferenci tentokráte lépe než ped
300 lety za míru Westfáiského.

7. bezna 1920. president Masaryk dovršil 70. rok

svého plodného, inorodého života a pes tíhu stáí

a obrovské napjetí posledních pti let s nezmenšenou

energií vykonává tžké a zodpovdné úkoly vy-

sokého svého úadu. Celý národ zírá k nmu s úctou,

obdivem a láskou a se srdcem vdností pekypu-
jícím vzdává mu v den jeho narozenin svj hold
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i vyslovuje své horoucí pání; hy » tatíek Masaryk«
dloiiííio ješt pobyl mezi nmm, Ceskoslovenislká re-

publika poteibuje nwudreliO' jeho vedení, vzácných
jeho živo'tních zkušeností- a pedevším záného pí
kliadu jeho ctinoisití imraviní veliikostr. Presideni

Masaryk od samého poátku sk republiky neopo-

m>íjí žádné pfležiitoisti, aby nám opt a opt ne-

pipomíinal, že dosažením vlastního státu naše práce

není skonena, že mnoíhem tžším a odpovdnjším
úkolem' je&t nový stát udržeti a dO' budoucna za-

bezpeiti. Dobyli j'sme státní samostatnosti, nyní jest

na nás, abychom svému státu dovedli dáti pevné,

nerozborné základy a*uvnilt zaídi-li jej .tak, by se

v nm všemu obyvatelstvu bez rozdíbí národnosti,

stavu a vyznání náboženského dobe a píjem'n
žilo. A tu práv osobnost Masarykova, životni jeho

díilo, jeho inázory a zásady poltické, sociální a

mravní jso-u bezpeným ukazovatelem' cesty, spo-

lehlivým miajákem, vedomcím do klidného pístavu,

programovou studnicí, ze které eský národ mže a

má bez obavy erpati ipoiiDení prO' další' svou in-

no'St ve všech oborech života národního i státního

11



MASARYKOVO MLÁDÍ.

Presidenti Masaryk narodid se z malých, chudých
lidí 7. bezna 1850 v Hodoníin. Otec j^o byl

panským eledínem;, pvodem Slo^vák, matka jeho

byla Moravka, ale inmeckého vydhování. Od svých
chlapeckých let Masaryk jevil vážno^u, hloubavou a

vnímavou povahu, ale také nebojácnost a silnou

vli. Dobe se ve škole uil, a tak rodie jeho se

rozhodli dáti jej na studie; ale jejich chudoba je

ri.utida vzíti jej z nmecké reálky v Hustopeí a

vnovati ho emeslu, nejprve zám-eonictví (tu zažii

údl eského un ve Vídni), pozdji kovárství. Ale

na pímluvu bývalého svého profesora v Hustopeí,

jemuž bylo lítto neobyejných diuševních vloh chlap-

co'\ ých, šel na uitelství a v 15 letech vstoupil do

II. t. brnnského gymnasia. Výborn studoval a

rozšioval svj obzor i o nauky, které nebyly mezi

vyuovacími pedmty školními; zejména rád a

horliv uil se cizím eem, takže v nkolika letech

ovládal polštinu, ruštinu, francouzštinu, anglitinu a

italštinu slovem i písmem. Nad své spolužáiky vy-

nikal vážností, opravdovostí a samostatností^ byl

oá malika hluboce vícím a zbožným katolíkem,

neml víry slepé; s rozšiováním duševního svého

12



obzoru a svýcli vdoTností pemýšlel a hloulial

i o pravdách svého náhoženství, a vznrkly-Ii v iiin

pochybnosti ne'bo doispl-11 k jinému názoru, ni-kd.N'

nejeu^al prO'ti svému lepšímu pesv<iení. V 6. tíd
.ííymnasijní 0'známil svému iproíesoru nálx)iženství,

že mu jeho' nábožen.sk pesvdení medovoliije cho-

diti déle ke z-povdi. M5I proto srážku s editelem
a miisil [odejití dostudotvat do Vídn. Tam také

vychodil irniversitii, nabyl doktorátu a stal se i do-

centem filosofie ina vídeiské iiiniversit na základ
cenné sociální studie »0 sebevra'žd«, která mn
rázem zjednala jméno v kruzích vdeckých. Až do

této doby Masar^4 prožíval o'sud chudého studenta,

již v Brn a potom i ve Vídni za dob svého gymna-
sijního i n^niversitn.íbo studia byl odkázán jdn sáni

na sebe a musil se živit komdicemi a soukromým
vyuováním R. 1876. po složeném doktoráte filo-

sofie odešel s jedním svým svencem do Li'pska,

kde se oddal písnému studiu; ale bylo mu souzeno,

aby Lipsko stalo se mu nejen stanicí vdy, nýbrž

i lásky. Seznámil se tam s americkou slenou

Chairley Oarrigue, dívkou vzdlanou a nšíechtilou,

kterou pozdji také pojal za manželku; jméno své

ženy pipojil ke svénru a podpisuje se od té doby

í>r. Tomáš Oarrisjíie Masaryk.
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MASARYK VSTUPUJE NA Cf.SKOU
UNIVERSITU.

R. 1882. otvírána byla v Praze eská uni-
versita,- a Masaryk by! na ni tpovolán za pro-

fessora.yTím zaíná v život jeho nová kapi-tola,

ale zárove i nové období v po-litickýdi a kulturních

djinách eského národa. Hotová, silná osobnost

pichází Masarykem na naši universitu, m,už širo-

kého, svtového rozhledu, který nemoW jinak než

postaviti se k. tehdejšímu našemu živoíu, namnoze
uboze malichernému, v mnoiiých oborech zaosta-

lému, kriticky, ukazovati na naše nedostatky a na-

znaovati nové cesty a smry. Proto ^aložil r. 1883.

A t h e n e u m, a'sopis pro eskou vdu a kri-

tik u. kde odborné lánky a úvahy stídaly se s roz-

borem' vdeckých dl i plod literárních.>V asopise
tomto Masaryk nám ukázal, eho se kulturnímu a

národnímu životu eského nedostávalo: již tenkráte

dokazoval nutnost druihé eské universiily, by mezi

obma vys. školami mohla se vyvinouti zdravá v-de-

cká soutž, nabádal k vydávání nauného slovníku,

k zízení eské akademie, k vydávání nmeckého
nebo francouzského listu pro správné informování

ciziny, k rádné organisaci innosti peklaatelské
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(zejména z literatury ruské a anglácké) a pod. Všemi
tmito podnty a návrhy oplodnil náš vdecký a

literární život a velice se zasloužil o to, že nastal

u nás ilejší ruch kulturní vbec.
Ohrominý byl vliv Masarykv jako universitnflio

uitele na mládcíž studujíc. Jeho fiilosofie nebyla

nudmá, ztrnulá nauka, plod škrobené utenoisti, to

byla studnice vody živé, dávající tm, kdož z ní

erpali, ponení a látku ku pemýšlení o všech dle-
žitých otázkách života, o palivých proiblémech

dne, af sociálních, af mravních, af politických.

eská mládež zanícen a pímo z'božn naslouchala

jeího výkladm o -podstat ešstvf a slovanství,

o náboženství a mravnosti, o^ sociální otázce,

o ženské otázce, o istém život mládeže, o vý-

znamu drobné práce národní atd. Není divu, že

v eské Tniládeži studující, až dosud si liibující

v bžných vlasteneckých heslech, asto hodn po-

vrohiních, vlrvetn Masarykovými nastalo silné myšlen-

kové vení, nový, bohatý ideový život, ze kterého

vzešlo památné hnutí pokrokové mládeže let 90.
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BOJ RUKOPISNÝ.

Po tíletém svém pfiso^bení v Praze Masar.\k znal

Uárodní náš život již z vlastního názoTu a nemolil

pi své opravdovosti, pi svém vážném n^azíráini na

všecky oitázky a svém Široikém, opravdu evropském
roizbledn nevi-déti jeho vad, slabin a nedostatk, jeho

malichernosti a úžkoiprsosti. Jako redaktor »Athe-

niea'< poznal zejména, že eská vda a literalu-ra

nespoívají na zdravém základ. Byly openy
o Rukoipisy Zelenohorský a Královédvorský, do-

mnlé to památky z 12. a 13. století, ale ve sku-

tenosti — padlky, vyrobené Hankou, Lindou a

jinými na poátku 19. stoktí. Padlky tyto oipedly

naši miinutost romantickým závojem doiiinle ^y-

soké kultury a vzdlanosti, kterou eský národ již

v dávných dobách vynikal nad Nmce; o neu'tšc-

njš byla naše pítom-nost, tím více byla vyšperko-

vána minulost, v ní ml se národ vzhlížeti a z jejího

lesku a sláty erpati posilu i nadji, že opt jednou

vstane v nové velikosti a síle. Tento cíl falšovatelé

obou Ruko'nis mli na mysli a snad ho také z ásti

Josáhli, ovšem na úkor pravdy, poctivosti a s ^po-

uži-tím jesuiitského hesla: »l3el svtí prostedky.

«

Masarykovu živému citu pro pravdu a mravnost

se píiío, aby národ žil v této lživé romantice i na-

dále, aby no.sil »brýle mámení« a chodil, by se zdál
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vyí^sfm, po chdách. Vždyf padéíanýmr Ru-kopisy

celý náš žvot, naše historie a literatura, ba do jistc

miíry i naše politiika byly ipostaveny na falešnýcli

záWadech; ku všemu ješt oba Rukoipisy staly se —
zejméma od vystoupení prof. Sembery prcti jejich

pravosti — ja'kýinsi lánkem vlastenecké víry, ne-

doitknutelným národním fpalladiem, o jehož pravosti

pochyiboivati znamenalo nebýti dobrým' Cechem.
A ta'k minozí myslíc a krtiití eští uenci z ohavy
ped vlasteneckou klatbou potlaoivali nedvru a

skrývali poch^^bnosti, které v nich' obsah a ráz obou
Rukoipis vzbuzovaly.

Proiti vší této faíšr, neupíímlnosti^ a po-krytectvl

Masairyk vysoupiili r. 1886 v »Atheneu«; po jeho

bo'kU' prof. Oebauer, Král, Qoll, Vanura a i Tak
doŠlO' k boji o Rukopisy, 'který nabyl neobyejné
ostrosti, protože tehdejší naše strany politické,

staro- a miladoeská, a jejich žurnalistika udlaly
•Z otázky vdecké otázku naŠí národní cti a politiky.

Zejiména mladoesiký orgán, »Národní Listy«, sou-

^ítedily všecku svou útonost á zlobu proti osoh
Masarykov, používajíce nejhrubších zbraní, v Ce-

chách až dosud psobících s 'neklamnou úinností:

viastizrádcování, vyluování z národa, podezívání

ze zaprodanosti Nmcm a vlád. Ale Masaryk se

nedal, bojem jen sílila jeho- vle, rostla jeho neohro-

ženost a utužovalo se jeho odhodlání dovésti zápas

až do vítzného' rozhodiuití. Masarykovi bylo

heslem: »Z'koumejte a sute; sute bez predpoja-

íoist, ídíce se toliko- svdo-mm; sluižtc pravd,
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milujte ji upíinin, a bute jistí, že posloužíte

vlastiu A svj první lánek protirukopisný

v »Atheneu« zakonil krásnými slovy: »Cest ná-

roda vyžaduje obhájení, respektive poznání pravdy,

ni-c více, a vtší je mravnost a zmuži-lo&t uznávající

omyl, nežli obhajování omylu, který teba celý

národ sdílí.«

Rukopisný boj Masaryk vyhrál a tm vybojoval

eskému národu duchovní svobodu, vnost vdecké
kritiky a vdeckého badání, zbavil jej pozlátka a lži

a celý jeího živost íX)stavi[ na základ pravdy a pocti-

vosti Romantická bájeslovná minulost našeho ná-

roda sice zmi-zela, ale na mí-sto její nastoiTOlla v tím

jssnjším s\'tle postava Husova. Chelického a

Komenského, jejichž mravní zásady psobily ob-

rodin na -náš živol tím více vymikla doba eské re-

formace, která zapsala národ náš písmem nesma-

zatelným do knihy diin svtových.
Význam rukoosného hoje nebyl a není u nás

dosud z Dlna chánán. ale francouzský historik

Denis oceiuje jej správn tmito krásnými slovy:

»Záshihou Masarykovon nový duch vnikl v národ.

Jednou, až se budou psát djiny založení nové

reruhliky eskoslovenské, její první poátek
bude se datovat rokem, kdy se roz-
poutal b o i D r o t ! Dravosti Rukopis
^^^86), protože práv tehdáž poala, se tvoit ko^ciii

Masarvka falanx mladých Hdí, kteí rozbili tradice

mdlé blaženosti a nenlodného renován, jimiž se

vysiloval národ Žižkv a Podbradv.«
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MASARYK VSTUPUJE NA POLE POLiriCKÉ.

Boj ru'kopiisný bezdky pivedl Masaryka na

pole pclitiíCké Poznal v boji tom« z blízka naši žur-

nalistiku a její nízk^íu úrove, poznal ob tehdejší

strany politické a jejich vdce a všechmu' malost a

U'bO'hoist našeho veejného života vibec. Strana

staroeská ve vládní pravici a pod vliivem šlechty

proipadla úpln konservatiismu a ve vcech kul-

turních pÍTnému' z/pátenictví (r. 188.3. hlasovala

na p. pro povstnou školskou novelu, která ustano-

veníin o nábožens'km vyznání správc škol byla

prloimem dO' nterkonfessijnosti školství), strana

rnladbeská byla sice oproti staroeské lidovjší,

ale bylo v ní nrnobo 'povrchníilio, prázdného radi-

kalismu, jaloivého' 'heslaení a frásovitosíi. Ob
strainy a celý náš poHitický život trpl píili-šným

auitoritástvíni, písaháními na slova vdc, nedo-

statkem' samostatného myšlení a kritického vde-
ckého badání; odtud i naše politika byla chudá

myšíen'kov, chybla jí hloubka a ideovost, pokra-

ování s duchem asu: (zejména v oboru kulturním

a sociálním). Politi-ku naši vdcové, poslanci a žur-

nalisté 'pojímali a .provádli jako proces, ikterý

eský národ vedl o svá práva s Ví-dní; v 'procesu
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toan se mnoho enilo a bouilo, v parlanenit. níi

schzích, v novi.nách, pozoiMiost národa píliš byla

od\ ádna a iijpfináina k vídeské snmovn, zatím

co doma leckteré 'pole Tíárodní práce bylo špatn
o^bdláváino nebo zstávalo ležeti docela úhorem.

Masaryk ukoniv lx)j rukopisný, vstoupiíl záhy
jako kritik, oprávce a prkopinik nových cest a smr
na pole politické a pokraoval tuí se stejnou neohro-

žeností, houževnatostí a dslenost. Ovšeiri' se se-

tkával s neporozuimeníímv nepízcí a zlolx)u oficielního

vlasteneckého svéts. a nejvtší ásti eské veej

-

Tiosti; to jest již osud všech velilkých maižu, že ne-

jsou chápáni svou dobou, svým okoilím, nad které

o nkolik hlav penívají. »Neka.me'nujte prorok«,
napomínal nás Hálck již v letech 70., ale neídáli

jsme se tímto napomenu'tím, a tak se stalo, že

práv prorocký a kaza'teíský hlas Masarykv byl

po ti desítiletí vtšiinou národa odmítán, že práv
na jeho blavu nejvíce kamen zloby a nenávisti

dopaidlo. »PiŠel mezi své, a nepoznali ho« — není

snad v Cechách dru-hého lo\ka, který by mnsil

pro své isté, vznešené dee tolik pebojovat a pe-
trpt, jako náŠ presiden-ti.

Bezdky vzpoinnáme vlastenecké kletby mlado-

eských ^Národních List«, kterou nad ním vykly,
když vyšlo první íslo "týdenníku asu (redakcí

Dra. Hcrbena). psaného v duchu a smru zásad

Masarykových, se škarohlídským a pochybovaným
lánkem f\. O. Schauera. »Nár. Listy« pinesly
1 9. února 1887 lánek Filosofové s e b e-
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vraždy a v iiciii na adresu Masarykovu napsaly
tyto ádky: »l jdi k ertu, ohiavný zráde, a pimkni
se se svou pocli.\'hnou duševní troškou a svou

nuravní mizérií, ke komu chceš; jen neopovažuj se

U'ž ani užívaiti' našeho posxátného jazyka a pokáleti

jej svým podlým a o-travuým dechem! Jdi, pimkni
se k nepteh', jemuž sloaržš, zapome, že jsi se

narodl z eské matky, že jsi kráel po eské pud,
my t z našeho národního tla vyluujeme jako še-

rednou hlízu. Jdi, utec z této svaté zem, než se pod

t€bO'U oteve, aby t pohltiia.«

Masaryk 'nebyl ovšem z tch, jenž by ustoupil

vlasteneckónm teroru; títm pevnji chopil se pluihu,

který nasadil v pudu našeho národního života, a

nedávaje se ostrašiti sebe vtšími pekážkami,
neustal, až ve všech oborech jeho ^yoral hlulx).kou

brázdu, až zkypil tu pudu a nasel do ní své

myšlenky a zásady. Masaryka možno vším právem
nazvati dovršitelem našeho národm'ho probuzeni,

0'brodi'telem eského života po'li'ticíkého, ku'[turního

a sociáin3hos a tento muž, ta'k dlouho nechápaný,

odsuzovaný a potíraný, stal se posléze vyku>pi'telem

národa, který uvedl z poušt do /cm- zaslíbené.
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REALISM.

Masarykv ismr kriitický i vdecký byl proti\oii

vlastenccko-politického ronianltiisinii, který rád se

pO'hroužel v iiimirlost a slávou slavných pedku,
o]:)€ma Rukopisy dctvrzenou, se opájel a povz'nášei,

mén již se staraje o píiíomnost, vlastní svj S'ta\',

své vady i nedostatky, i o budoucnost, o hledání

nových cest svého rozvoje. Vídeský žurnalista

Pazdírek r. 1889 tento sniér nazval realismem;
jméno to se ujalo a brzy sevšeoibecn'lo, stoupencm
Masarykovým pak íkáno realisté. — Realism

\nesl do úzkého našeho života národního bohatetví

moderních ideí svtm-ýoh a sociálních, rozšíil náš

obzor duševní, dial našemai snažení a rnnosti poli-

íidké pkijší, všestranáijší obsah. Týdeník »C a s«,

jenž smlým, hezo-Medným zipsobem jal se bušiti

do názor a pedsudk politických, národních, kul-

turních a sociáliních sitarovlasteneckého svta a pro-

vádl kritické pehodnocování všech obecn uzná-

vaných, nedotknute'1'ných hodnot a autorit národního

našeho života, brzy nabyl znaného vlivu, zejména
inezi studující mládeží. ReaRsm pes všecko proná-

sledování, odsuzováni a štvaní staroeského i ínlado-

eského tisku, vynikaje nad své protivníky irlub-
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ski vzdlánírn vdeckým a fitosofickým, zstával

ve mnohé a maiohé sporné otázce vítzem a vliv

i význam jcho' ros'tl, což pimlo upadající stranu

staroeskou r. 1889 k myšlence, aby se pibráním
realistu posHila a obrodila. Realisté kladli si pod-

míiniky, z nichž prvé dv: by Staroeši vymanili se

z vleku šlechty a v o^tázkách školských pestali pi-

^luihiovat klerikalismiu, byly Staroechm, píliš za-

boivším na právo, velmi tžké a skoro nepijatelné.

Když strana miadoeská vidla, že Staroeši se re-

aifstii nebojí a o získání jich usilují, pokusila se

také o sblížení s realisty a nabídla jiiri ru^ku k do-

hod. Došlo k m 26. listo^padu 1890, a tytéž »Ná-

rodní Listy«, za necelá ti léta po vyknutí národní

kletby na prof. Masaryka, napsaly duševním vd-
cm realist, proí. Masarykovi, prof. Dru Kaizlovi

a Dru. Kramáovi, tO'to vysvdení: »Pistoupením

Oisobností smru realistického ke stran svobodo-

myslné pivádí se jí nových sil a spoiuipracovník,

vynitkajících vzdlaností a velostí vlaste-
nec k o u«.
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MASARYK VE VÍDRSKfiM PARLAMENT.

Jmenovaní ti vdcotvé realiSititií vstoupiii ne
13. prosince 1890 do strany miladoesiké, kde všichmi

tri byli o ríšs^kých volbách r. 1891 kandidováni a

zvoHieni za poslance (Masaryk na Strakoinicku).

Realisté patili v klubu- mladoeském k nejscho-p-

néjšíím' a iii€j pilnjším poslancrn, e6i jejich v pada-
rm-ent tšily se veliké pozornosti všech kruh,
a zvlášt vystoupení Masarykovo a jeho výklady,

vynikající originaliitoii a hloubkou Tnyšlenkovou, bý-

valy vždy parlamentní událostí. Zejména historicky

památnou zstane jeho e, ve 'které kriticky ro-

zebral nmeckého ducha (»meTitalitu«), národnostní

íiilosofri, panované, výbojné, imperialistické snahy
Nmc; již tenkráte vštecky pedvídal neodvrat-

nou srážku a válené vzplanutím které nmecký ini^

perialism v Evrop vyvolá. Nmecký poslanec Dr
Menger, eí jeiho .popuzený, zvolal na nj »vele-

zrádce!« a státoiprávní snahy naše nazval velc-

zradou. Za 20 let »velezrádce« Masaryk a za ním

celý »velezrádný« eský národ zúastnili se po

boku dohody skuten boje pTot imiperiadismiu N-
mecka a s ním Rakousko-Uherska a boj ten vyhráli.

Jí
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MASARYKV NÁVRAT KU PRÁCI LIIKRARNÍ.

Ale pes. své úspchy parlamenní Masaryk ve

stran nrladoesiké dlioiuiho nevydržel. Strana ta

nebyk vnitn ukázinna, 'protože nemla pevného,

proimyšicného programu, ani jednotné taktiky. »Ra-
dikální j€jí kídilo, vedené posl. Drem. Vašatým,
provozovalo inevcno-ii, boucháronskou a nezodpo-

vdnou poliitiku, jsouc v to-m ipodpokováno »Národ-
ními Listy «, kterýžto list skoro dsledn hájii ji'no'u

politiku, 'než jakou dliai ve Vídni kluib. Ma'saryl^

pokuisiil se o zjedmám' nápravy a «poádku ve stran,

ale vida beznadjnost svého úsih', vzdal se r. 1893

miandátu. Uitml tak také protoi, aby získal více vol-

ného asu ke svým' stuiiím a pracími Uterárním.

Téhož roku pevzal redaikci revue »Naše Doba«
a r. 1895 vydal dv knihy »eská 0'tázkia« a »Naš€
nynjší krrse«, v nichž rozvinul a pro^pagoval své

názoTy politické, kuiku^rní, sociální a inravní'. Ob
tyto knihy 'znamienají úplný rozchod se stranou

níkdoeskOiU, ale i s ostatiní eskou veejností, která

nerozumla základní jehO' myšlence a odmítla ji bez

rozdílu stran.

Masaryk ešil v nich otázku, co je podstatou

e'šství, jaký je smysl našich djiin, a jaké poslání
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má Jiárod Jiáš dji-es i v budoucnositi. Není správné,

že by jiáš úkol a posláTií se vyerpávalo bojefni

proti Nmcm a Vídni; máme úkol kladný, který

se projevil našimi djimami století 15. a 16. Ten-

kráte eský národ Husovým bojem za svobodu sv-
domí a právo osoibníího pesvdení ve vcech víry

postavil se do služeb lidstva a také myšlence lid-

skosti, humanity prospl velice mnoho. Povznesení

lidskosti sloužili též eští brati a veliký uitel ná-

rod Jan Amos Komenský. I dnes ^ký náro-d,

potem nevalily, poetní svou malost musí vyvažo-

vati velikostí duchovní a mravní, každý z nás musí

se zdvojnásobiti ve vykonávání svých povinností,

miusí se snažit býti vzdlaným, dokonalým lov-
kem. A národ, složený z takovýchto jednotlivc, bude

míti s\"é estné místo ve velké rodin lovenstva,
bude to národ, stojící ve služb velikých ideál

rniravních: pravdy, lásky k bližnímu, osvty, po-

kroku, demokracie.

Až potud veejnost eská s Masarykem souilila-

sila; ale rozcházela se s ním ihned, jakmile jal se

dokazovati, že nám je teba navázati na eskou re-

formaci, na oino vyšší a lepší náboženství* lusovo',

Ghelického a Komenského, na jejich lásku k pravd,
zbožnost, mravní opravdovost, když dovozoval, že

musíme vyrovnati rozpor mezi husitskou naší minu-

lostí a dnešním svým ímským katoUctvím, že mu-

síme pekonati v sob Rím a obroditi se mravn
nábožensky.

Národ, holdující jed-nak povrchnímu liiberalismu
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ti náboižeiiisky Uiositejaiý, jedmiaik oddaný kicriika-

Irsimu a iiábožeiiské poive, iieoiiohl dobe chápati

Masaryka, iiennohl rozniméti jeho zbožnosti, jeho

Jilmbokéhiu, vroiucmiu, náboženskémiu pesvdení,
z nliož jako z veliikého' ohiiiiska vyzaovala jeho

Iás'ka ku pravd, jeihocpravdotvý deniokratism a

úinné, iinoirodé cíitn.í sociální. A pece je jisto, že

kdyby Masaryk nebyl mužem, proiilikmilým duchem
náboženskýiTi, kdyby -necítid v sob onoho vyššího

posílání lovkoya: neu-sitále se zdokonalovat i pra-

covat k zdokoinalení svta, lidstva, národa, svého
bliižního a býti tak božím spoilnpracovnrkem' —• ne-

stal by se druihýnT Koimenským a nevyvinul by za

lnraniceni.i 'tolik nDravní sí'ly a energie, koliik vyža-

dovalo naše osvohození.

R. 1895 Masaryk naipsal další 'kiniihu: »KareÍ Ha-
vlíek. Snahy a tužby po!i'tiokého pro'buzení«, v níž

na Havlí*kovi, 'to-nuto »pcdiclinilci politického rea-

lismu«, dále do«kazoval správnost svých názoT
v »Ceské otázce« tlumoených'. Havlíkv odpoT

protti polrtické pepjatoisti a radikaiisimii, které asto
iipra\ují cestu reakci; jeho zdrazovánií:, že miaiý

národ postehuje nutn vniiitní síily, \'zdlání, nwav-

ního charakteru, pevné píchylnosti k zásadám de-

mo'kracie, svoibody, hmnanii'ty; Havlíkovo' úsilí

o asové reformy v církvi a jeho boj proti zipábe-

niotví katolické hierarchie; jeho zdravý názor, že

je nutno pro národ ne trpt a uinífrat, nýbrž žít a
pracovat vytrvalou, sonistavnoui, proimyšilenon prací;

jehO' stízlivé a vcné nazírání nn otázku slovanskou

21



(pedevším niusíme býXi Cediy a snažiti se, aby
eský národ za nco stál; jalové slovanské hoio-
\ ání a \liastenení nás nesfpaisí) — to vše i jiné ná-

zory a zásady íiavlíkovy ibi'ly Masarykovi tak

blízké a niiilé, že není divu, že jeho kiiitha o Havlí-
kovi jest psána neobjejn vde, že z ní vane Ma-
sarykova láska a obdiv k tomuito dosud nepedsti-
ženému eskémn novinái

Své názory na reíormad a na nutnost, abychom
na ni navázailj, Masaryk podrobnji rozvedl ve
spisku »Jan Hus, naše oíbrození a naše reformace«
(1896).

Roku 1898 vydíal vdiiké dílo »Sociální otázka«.

Je pedevším kritikou marxismu, vyvrácením jeho

t. zv. materialistického pojímání djin, jakoby hyb-
nou silou v djinách lovenstva a pokroku byly

jen zájmy hmotné a pomry hosíX)dáské, a zárove
provedením dkazu, že otázka sociální není jen otáz-

kou hospodáskou a žahidkovou, nýbrž pedevším
mravní. Bez lepších, doikonalejších, osvícenjších
lidí' nevyn oíme lepších ád spoleenských. A opt
tu vidíme, jak Masarj-^k eší problém sociální se

svého hlediska nábožensikého. lovk není jen tlo,

nýbrž také duše, má povinnosti nejen k sob, nýbrž
také k svémn bližnímu. Míti lásku k bližnímu zna-

mená stále míti oi oteveny k je'ho bíd hmotné
i duševní, ustavin se touto bídou znepokojovat
a Sitále, vytrvale, bez oddechu pracovati k tomu,

aby bylo více rovnosti, více svobody, více bratrství

mezi lidmi, národy, tídami, stavy a pohlavími.
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otázka sociální znamená »os'vét1iit a oeplitt hlavy

a srdce všedi, znamená duchu dáti moc nad hmo-
toiíu znamená poilait sebelásku.«

Masarykv »liavHiek« i » Otázka sociální« vyšly

v Laichterov výboru nejlepších spis potuných.

Zaloižen Laichiterova niakladatolstv bylo záslužným

inem realismu. Laichter vydal v nkoliika letech

adu cennýclh prac pvodních i peložených a pi-

spli taik neobyejn k myšlenkovému obohacení

iiárodníího našeiho života. »Cas« psobil vedle to-ho

áie žurnalisticky, a tak realistický smr se zne-

náhla upevoival a zjednávali si kruh piivrženc tím

*^píše, ím hloubji ipadala strana mlaáoeská.
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MASARYK ZAKLÁDÁ SAMOSTATNOU .

STRANU POLITICKOU.

R. 1900 realisté se usíaAili jako samostatná poli-

íic)íá strana, která si dala jméno eská strana li-

dová, a »Cas« stal se nejprve oMeníkem, potom
deníkem. Ale prve než se tak stalo, Masarykovi
a realismu bylo projMi ješt jednou tuhým kestem
podezí\ání a zlcby, -nenávisti a štvanic tak hniifs-

ných, že tenkrát zrál v Masarykovi již úmysl na-

vždy z Cech odejíti a vysthova'ti se do Ameriky.
V té dob byla projednávána tajemná vražda po-

lenská, spáchaná na svobodné dívce Anece Hr-
zové. Podezení z inu palo na židovského vý-

rostka Leopolda Hilsnera; sotva byl zaten, vyše-

tování' proti nmu a potom i poTotní pelíení dlo
se pod suggescí povry o ritu€lní vražd, t. j. že

Hrzová byla zavraždna proto, aby její krve byla

židy užito k náboženským úelm. Antisemitismy

tento »socialism hloupého chlapa vídeské 1;0«,

rychle se u nás rozšíil piinním jednak víde-
ských Luegrovc, jednak klerikál. ale i ostatní

naše strany a na prvém míst tehdejší strana radi-

kál n-státoprávní s Drem Karlem Baxou v ele,

byly povroai o rituelní vražd zachváceny práv
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tak, jako' - - na skrovné výjimky -- všechen esky
tisk. Poyéra o riiielní vražd stala se soiiásrí vla-

steneckého kréda, pocliybovati o ní vzbuzovalo oo-

hoTŠení, podezívání z neí)stakii eského cítní a

ze zaprodanství židm. V Hradci Králové žije vys^i

sou'dní hodnostá, který byl v procesu polenském

vyšetujícím soudcem; pojal odvodnné podezení
^i:a jiného pachatele, než na HHsnera a chtl tím

smrem zahájené vyšetování rozšíiti, ale nemohl:

stáfcní zástu<pce, krajský soud, scudní lékai, tisk a

celá es'ká ve;'inost byli zrovna posedli myšlenkou,

že tu jde o pípad rituel.ní vraždy, a oaioimu vyše-

tuj ící'm'U soudci nezbylo než vyšetování proiti Hils-

íierovi vésti dále a pipravi-ti materiál k napsání

žaloby pro'ti nmu na pvodním základ.
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hilsnef^iAda.

Odvahu postaviti se proti kleritkáln-anisemit-

skémii šílení ml v eském národ zase jen Masa-
ryk. Když vidl, jak povra o rituelní vražd žid
zasahuje ím dále tím širší vrstvy našeho lidu, jak

je sesurovuje a místo vážné, positiviní práce o ho-

spodáském sebepovznesení uí je divoké plememié
a náboženské nenávisti a štvavému záští proti ži-

cim (v Holešov na Morav i jinde došlo k proti-

židovským výtržnostem — pogromm), když vidl

dále, jak tisk francouzský a asnglický tchto zjev
si všitmá a na základ jich vyslovuje nepíznivé

lsudk^' o kulturní výši eského národa, neváhal,

jal se studovati' proces L. Hiísnera, zatím již pO'ro-

tou kunoshorskoii pro rituelní vraždu k smrti od-

souzeného, a napsal i vydal brožuTu (poátkeni li-

stopadu 1899) »N \i t n o s t revidovati p r o-

ces polenský«. Brožura byla za iikolrk dní

zabavena; ale svj úko'l vykoéaíla : donutila eskou
veejnost pemýšleti, jíti do sebe a zastydti se

niad tím, jak se dala chytit na udici rituelní vraždy,

klerikály nastrojenou. Drubý proces s L. Hilsne-

rem ko.nal se za* 'nkoli-k msíc ped porotou

v Písku. Hilsner l>yi sice také odsouzen, ale po
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hnuitka rituelní (náboženská) byk z jeho mti již

vylouena.
Hilsneriáída byla ipirozen iniadé pO'Ii'tické

stran Masarykoiv velice špatným dárkem do
vínku; pípravy pro deníik »Cas« byly jí zdrženy,

stoupenci Marasykovi proídli a nová strana zstala

na .dlou'ho poetn slaboii. R. 1905 pistoupila k re-

alistm frakce »Osvty lidu« (Alodse Hajná), bývalí

to píslušníci strany radikáiin-pokrokoivé, a 'název

eské strany lidové pemnfn v pojmenování »Ce-

s>kéi strana po*kroko'vá«. O dv léta poz^dji eská
strana pokroková dobyl-a dvou mandát íšskorad-

ských: prof. Masaryk zvolen byl na Morav proti

klerikáiu Povondroivi (soc. demokraté nepostavili

tam pro'ti Masarykovi svého kandidáita) a prof.

Drtina zvítzil na Královéhradecku. Do zemského

snmu získal mandát Dr. J. Štem.berka. Pes tyto

úspchy eská strana pokroiková niikdy nestala se

stranoiu poetn velikou, ale mla v eském život

národniíím, kulturním a politickém své estné místo

svou i-nteligencí, zásadovostí, mravní opravdovostí,

rozsáhlou prací kulturní. Byla skuten duševním

výkvtem národa, a vdce její Masaryk již svou

osobností zajišoval jí znaný vliv a váhu ve ve-

ejném život.
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HUMANITNÍ PROORAM MASARYKV.

Masarykova nira\ní opravdovost, jíž se píila
každá poloviatost a povrchnost, proinikaia i pro-

bírám jelio strany. Politika jest mu stálým, usilov-

ným myšlením a tihhou, vytrvalou, soustavnou

prací ve všech oborech živote 'národního. I poli-

tika miusí spoí'vati na mravnosti a nesmí býti z-a-

mována za chytráctví, zákulisní pletichy, parla-

mentní roiiitinu. Mravní odpovdnost musí proni'kati

všecky veej^né orgány, tisk, politcké strany. Ze-

jména malý -národ, jako jest eský, potebuje po-

jistky v n i t n í a kulturní; tuhá, vytrvalá,

drobná práce, konající trpliv denní povinnosti a

úkoly, musí býti jejím základem. Rodina jesi mo-
stem k národu, národ mostem k lidstv-ui.

eský národ ve stopách Huso<\ých a Komen-
ského stojí na programu IUímanitním, program-u nej-

lepšího snažení lidského. Základ jeho jest velice pro-

stý: neinit jinými, eho sami od nich nechceme.

eský národ uvdomle musí se pimknouti k my-
šlenkovémai proudní svtovému a intn, energicky

pracovat k ukutenni ideál pravdy, práva, sociální

spravedlnosti, obanské svo'body, národní rovnopráv-

nosti. »Je'n tak náš národní život a jeho zájmy mohou
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se stát žvciciii a /áiiiiy s\ un \mi; iiasc oui/ka,

o t á z k a c s k á i e b ii cf o t á z k o ii s \ t o \ o ii

n n c bo o t á / k o ii ii c ii í« napsal Masaryk vštecky
ve spivskii »Naše nynjší krisc«. U jenotlivce huma-
nitní úsilí bude se je\iti ideálním snažením, živn-

íem skuten positiMiiíím, iiromdým, siliiýni a zdra-

vým'. »Sá'm o sob molin ÍMci s dobrým svdomím,
že jsem \e ^vém žiivo-t rn-koii do klí'na ješt ne-

složii za okolností žádných* - ipíše o sob Masar^'k

v »Havlícku« a jinde mhwi o m u ž í c li silného
života, kteí nám mají býti vzorem pracovitosti,

bojovnosti a \ ítzné energie. A ta^k ta;ké ct?lý národ

muže ku Ivoiícnému vítzství pijíti jen s\ou \ lastiií

silou, cílevdomou, houževnatou prací. Ne h<>ro\áin'.

nýbrž práce, ne slova, nýbrž iny jej spasí.

Jak patrno, Masarykv hiiiminitní projíram není

ani slabostí, ani pecitlivlostí. ja.k mu z nepocho-

pení mnozí Nytýkali. í^izpusobeii a obrácen jsa na

Ra«kou!S.ko Masarykux projíram humanitn žá.vl, a:b.\-

moinarchie halxshurská nalezla svou »iideu«, aby

dala všem národm spra\edlnost a možno-st plného

národního a kulturního jejich roz\oje, aby ze státu

Ižiústavnítho promnila se ve stát opravdu konsti-

tun, parlamentní a demokraitický. Masaryk pú-

voidn doufal, že Rakousko je scliopno tako\é ob-

rody, a proihlásil v jedn své ei na rad íšské.

že ikolem parlanKutu J€ »vytvoi't z Ra-kouska \ e-

•iiko-u moc, moc civilizace.

«
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PROTI NÁSILÍ TREBAS i ŽELEZEM.

AIq postup-em asu- Masaryk ipoziial, že habs^
burská mo-narchie jest útvar zdravého ústavního a

demokratického života neschopný, poHticky že je

nástrojem Nmecka a jeho výboj ných, panovaných
cM, kulturn že je ve vkku íma (Masaryk sám to

pocítil na svém tle, byv r. 1906 žalován na nálatk

cí«rkevní hieTarohie a šlechty pro rušení náboženství

a r. 1910 od 308 katechetu a uitel katodického' ná-

boženství pro svj výrok, že cíTkev má v kateche-

tech placené špicly a denuincianty na našich ško-

lách) a celkov, že Rakousko pes svj zdánlivý

konstituní a dem^otkratlcký nátr jesl ovládáno ari-

stokracií rodovou, byrokraitickcíi a vojenskoai. A taik

když Ratkousko-Uhersko pes svoji vnitní slabost

1 -prohinilost dalo se na cesty imiperialistioké poli-

tiky, když provedlo zpsobem naprosto absoluítisti-

ckým anexi (pivtlení) Bosny a Herceoviny, když
Víde a Budapeš zapoaly pomocí falešných doku-

ment, lží a podvod štvavé tažení proti Jihoslo-

vanm, zejména proti Srbsku, a sestrojily ^roti nim
umlý velezrádný proces v Záhebe (1910). Masaryk
vdl, co má dlati: postavil se v delegacích proti

politice následnííka trnu Ferdiinanda Este a jeho
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nás'!^]!^, zaliraniníich Trrimistr hrab. Aehrenthala

a hraib. BerchtoJda, z procesu záhebskélK) a

vídeského' Friedjinn^ova uiiniil záležitost evrop-

sk0'U, do'káz.av, že rakousko-ulherská diplomacie

pracuje proti Sríbm a Chorvatm podvrženými li-

stinami a piadlanými dokumenty.
To již Masaryk se pipravoval na válený kon-

flikt, jehož píchod iivsú a oekával; z jeho projev
pedválenýoh bylo cíitit, že s Rakoiuskem a jeho

trváním doopravdy již nepoítá. Tím vtší byla jebo

starost, aby valící se události nalezly celý národ

eský pipraven a na výši situace. Sám pipraven

a hotov byl dokonale, a krátce po té, co se roz-

poutala vinou Rakousko-Uherska a Nmecka sv-
tová boue, Oidjel z vlasti a šel apoštolovat za e-
skou vc do cizitny. Krok jeho byl vyvrciiolením

veškerého jeho živoníího snažení, byl pirozeným
a nutným dfisledkem jeho humaniitního proRramn.

který sám krásn formuloval takto: »Láska musí

býti úinná. lovenstvo, národ, rodina, strana,

komarád potebuje od nás práce. Pracovat, lo zna-

mená odpírat zlému a d fi s I e d n . Vždy.

všude a zejména zlému v jeho zárodku. « A krajní

zásada Masarykova: »brániti se násilí, brániti se

^eba i železeni« postavena byla najednou ped
situaci, kde bylo nutno vtlit ji ve sku'tek. Vyhlá-

šením války HaKsburkové a Hohenzollernové hodili

vyzývav riikavici \'šemu, co bylo Masarykovi dra-

liého, za až dosud žil, zápasil a trpl: ideálu liu-

maniiitnitmi. svoliod a sebeurení národ, zvlášt
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malých, práxu, dcniOikratismu, pokrckii, lásce k bliž-

ní inu.

Miasaryk rukavici nui vrženou pifal a stará,

zpuchrelá monarchie rakouská niéla o jedinoho ve-

lice nebezpeného, protože energického, houžexna-
tého a vlivného nepítele více. A 6. ervence 1915,

\ den, kdy eský národ byl doma surovou mocí

soldatesky spoután a onmen, kdy mu bylo Vídni

zabránno oslaviti dstojným zpsobem SOOletou

památku nuiednrka kostiúckého, Masaryk uspo-

ádal za svj národ oslavu Husovu v ^enev a na

ní vypovdl zárove s prof. Denisem ped celým

svtem Habsburkm \ál'ku: uvedl, kolik nevyrov-

naných útu má eský národ za touto proklatou

dyjiastií:

Bílou Horu, naše politické a kulturní uja-

mení ve století 17. a 18., vyhuians^tví Uiašich evan-

Kelk a Ces'kých Bratí, s Janem Amosem Koanen-

ským v ele, násilné a surové naše 'pokatolieni,

pedasnou smrt Havlíkovu, Dra Aur. Smetany,

persekuci našich noviná a politUc i dlnictva v le-

tech 60.—90. minulého století, všechen nás útisk

národm', omezování kulturní, \yko.risfování hospo-

dáské.

Nikdo druhý nebyl lépe vyzbrojen, aby tuto

\ úlku za hranicemi proti habsburské mouarchii vedl,

nežli práv Masaryk. Jeho znalost jazyku, jehO' sv-
tovost, jeho pokrokovost i deuTokratism se tu zna-

menit iipiatuily. Ve Wilsonovi našel muže fkk)so-
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ficky sfcejn založeného,*) v Lloyd Qeorgovi rovnž
píbuznou dn'ši, a tak tyletá jeho práce a námaha
byla korunoxámíi úspchem: 20. prosmce r. 191

S

Masaryk vrátil se do osvo'bozené vlasti jalko první

presMenit eskoislovemské republiky.

Jí

*) V Americe byl Masaryk r. \W2 a 19U7 a^svýini
i^^tnými pednáškaiini navázal tam v kruzích Cecliuv

amerických i v americké spolenosti etné pásky. —
V Rusku b^i 1. 1910, aby konal studie k svému veliikému

dílí »Rusk() a Kvropa^^ (vyšlo r. 1914 v Lipsku nejprve
nmecky).
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MASARYK SPOJUJE V SOBE HUSA I 2i2KU.

Hus a Žižka pedstavují nám dva rvtz-né iyvv
eské povahy: oba ve službách myšlenky, oba no-

sitelé a hájitelé pravdy, jeden z nich za ni um í r á,

stává se muedníkem, druhý za ni žije, pracuje

a zápasí, slané se nepemožitelným bojovní-
k e m.

Nco podobného vidli jsme i za svtové války.

Ce^^tvi projevilo se tu dvma typy: Drem Kra-
máem a Drem Masarykem. Prvý zstává
doma, trpí a strádá s ostatními v passivní resistenci

proti brutální moci státní, až tato žene jej k soudu

a odsoud' k smrti — druhý, prof. Masaryk, jde za

hranice, tam pracuje, acfituje a organisuje brannou

m.oc eskoslovenskou., aby se vrátil posléze jako ví-

tz, pinášející národu samostatnost a svobodu.

Jest opravdu úkaz podKuhodný, jak muž huma-
nity, jenž násilí, použití železa pi^pouštl jen

v nutné obran, dovedl -šastn za hranicemi spojiti

oba tyto typy v sob i v našich ackých legionáích.

Dne 20. srpna 1917 promluvl v Kyjev dr. Ma-
saryk k eskoslovensk3'Tn vojínm takto:

»Válka je nco hroznéhO', nelidského, zejména
tato válka, .^le není válka zlem nejvtším — žít ne-
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eštin, být otrokeiin, zotroovat je 'horší. Válika je

lo, ale 0'brana je Tnravn pípustná a nutná, tfehas

le 'nesnadno vymezit pesné, kde zaná obrana a

kde násilí. Máme v naší mi:nuílosti veliký píklad ná-

rodní obrany — války husitsiké. V nich 2ižka stal

se vzoirem eského vojína a zárove dal výraz jedné

stránce naší^národní duše; do' 7AžkO'v\ a prosti nmu
v Bratích -máme vzor lidskosti a zárove v^raz

druhé stránky naší národní 'bytosti. Jak slouit

v sob Zižku a Chelrpkého? Jak slouit 'ty dva
prvkv oTíranickv? O tom za'se 'pemýšiíjn, když se

te dívám na naše prvé eskosTovenské vojsko. Cech
svou ze^nisnou poloíhou a sivým' soaisedem je nucen

býti udatnvm, je nauen býti ndatným uvdomle
— pro^mvšleTiá udatnost, tof Žižka a Chelioký
v každém z nás: Válka echovi a Slovákovi není

úelem, ien prostedkem, zabezpeujícím naši ná-

rodní samo-sta-tnost. Chceme, m'U'Sfme býti samo-
statní. Proto bojujeme do boku spojenc, nebo oni

proti nmeckému pansfermanismu prohlásili za cíl

válkv samostatnost všech národ, i menších a

malých. Bojujeme za sa<mo'Stat)nost eského' národa,

bojujeme za svobodu Evrooy a lidstva. Clove^nstvo
není nad náro'd, nýbrž je demokratickou or?:ani-

sací národ — národv uvdomlých, kulturních.

Jsme nroto Šfastni. že mžeme obtovat pro lids'tvo

a náš národ všechino, i na^e životy a více — životy

našich drahých doma. Štstí v té velké zodpo-

vdTiosti.«

Tak Masaryk nTluvH k našim leírionáiii a ue-

41



divíme se. že ji-m dovedl vdeclmouti velikou mravní
sílu. irového ducha, ne nepodoibn6'ho duchu husit-

ských našich pedku. Ale nyní je teba, abychoin

týmž duchem naplnni byli i my. Vžd"\'f dosažením
státní samostatinosti máme jen 'polovici irkolu za

selx)u, nyní jest na nás dobytou svobodu udržet a

sl. republiku postavit na pevné, nerozborné zá-

klady, by dovedila eliti i vzdorovati všem bouvm
a pívalm asu. Masaryk krásn s-pojil ve své osob-

nosti i Husa. i Žižku. i Cheliokého a Komenského,
a miiSiine proto i my následovati jiího píklai.
osvojiti si jelio názory a ideiie, íldit, se moudtrými

jeho radami a pokyny.
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ZÁKLADY I):M()KRAriCKF-: REPUBLIKY.

Když Mo.ižkš \y\edl Israclit.x' z otroctví e^ypt-

skóho, bloudil s nim plných 4(1 let po poušti, aby
vymelo •pokojení v otract\ í zrozcnv a Aychované
a do zem zaslíbené pišli již muži a ženy z\ykié

svo-bodC', bez ducha zotroilého. JV\.\- isme vysh

z poroby rakoaiské 28. íjna 19 KS a rázem jsme se

Oiciili \e vlas't;ní svoibodufé republice. Jsme pro

svobodu zralí, jsme na ni pipraveni, dovedeme
sami sobe vládnouti a sebe spravo^vat? Na tyto

otázky nii'tno dáti odpcjv éd zápornou, a byl to pre-

sident Masaryk, jenž hned \ prvním svém poselství

zdurazaiil nutnost naší p e v ý chov y. »Nezdra\ é

ra-kuí^áctv musí býti dkladné pekoaiáno. k oprav-

dové 'Pevýchov nestaí odstranní vnjšností.'^^:

V tonitto poselství i v dalších sv ých projevech pre-

siideiit Masaryk v.vslovH nkolitkero nauení, jak

udržeti a zabezpeiti naši republiku, a na nás jest,

abychouí zlatými jeho' radan# se ídili a uvádli

je ve skirtek. Masaryk si za všechnu tu obrovs-koa

práeii a námahu, strádáirí a obti, které pro nás a

naše osvobození za hranicemi podstoupil, jist

zaslouží, abychojii dnes phiiflii jeho prám' a vidli

v nm svého nejlepšího rádce a vivdve. Stavíme
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budovu svého státu za podmímek krajn nepízni-

vých, na troskách zpuohrelé, hospodásky skoro

ptiletou válkou zcela vyerpané a rozvrácené

mo-narchie, s lidem dlouihým fysickým i mravním
utrpením a strádárnm- znervosinelým, podráždným
a netrplivým'; k rozvratu hospodáskému a sociál-

nímu druží se i' pokleslost mravtir tém ve všech

vrstvách obyvateísitva : touha, zbohatnou-ti rychle a

všemi prostedky, bez soustaviné, vytrvalé práce,

poživanost a život rozmailý, bez vyšších vznt
ideových; politické pomry vnitrní 1 zahraniní

(náš stát má pes tyi mTlIony jinonárodního oby-

vatelstva, zlomk to vtších národních celk, jejichž

vlastní státy sl. republiku ia'ko pímí sousedé ob-

klopují) rovnž situaci mladého' našdho státu ztžují

a jeho konsolidaci zdržují. Za tohoto stavu vcí
jest pro sl. republiku opravdu štstím', že má ve

svém ele muže neoíbyein širokého, možno íci

svtového rozhledu, plného' rozvahy a filosofického

klidu, politika, uence, sociolO'ga a psychologa, jehož

hluboké vdomosti a k nim' se družící bohaté zku-

šenosti životní umožilují mu pronikati spleti nej-

tžších otázek a problémii poilitických i sociálních,

rozpoznati, eho do-ba žádá, a voiliti správné cesty

a prostedky. Autorita Dra. T. O. Masaryka v ná-

rod, oipená o nehynoncf jeho zásluhy, jichž si

získai o naše osvobození, a stále dotvrzovaná n

rozmnožovaná jeho projevy, plnými moudrosti a

bystrozrakosti a pi tom dýšícími ryzím' demokra-
tismem, pokrokovostí a plným pochoipením sociál-

44



iiích paíeb dneška i budoucna, tato jeho autorita

jest pro naši republik u- tak drahocenným
kapitálem politickým' i mravním', že
tžce SQ prohešuje na jejích zájmech každý, kdo
•autoiritutulo snaží se jaikýmkoli zpsobem snížiti a

zlehiiti.Ve sv ý ch pose Is tviích a projevech presiden

t

Masaryk jas'n nám naznail, jak má vypadati

demokratická naše republika a jaké musí býti její

základy. A bude jist nejlepším uctním výroí jeho

narozenin, zoipakujeme-H si v tento den všecka

nejdležitjší jeho nauení a utvrdíme-li se v pedse-
vzetí uvádti je ve skutek v život veejném i sou-

kromém.
První jest zachování klidu, poádku a

zákonitosti za všech okolností. Jako svtu
hmponovalo, že jsme státiní pevrat z 28. íjna

provedli nekrvav a v úplném poádku, že zejména

národním našiím odprcm v republice nebyl pi tom
zkiven na hlav ani vlásek, tak nnusí býti i nadále.

To zinamená sebekáze, ovládání se, po-
slušnost zákon, v á ž in- o s t k ad m
republiky. Povimiostí každého z nás jest pi-

spívati k uklidnní; nepoádky silné by nám ško-

dily politicky, zejména v oích Anglie a Amerikj-.

23. kvten roku 1919. (rabování v Praze), události

v Chotboi, Kutné Hoe, Pardubicích, Nymburce a

jinde, kde lid vj/lhrnui se na ulice, vymrcoval si na

úadech jiistá opatení^ týral úedníky a vykonával

^spravedlnost*, opakovati se nesmjí. To by byl

zaátek anarchie a rozkladu, zaátek konc. Ty
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iady j^o« dn^s ii a š c úady, iiczachovávti k nim
\ážnosti a |X)slašfio5;ti z-iiam-ena-Io by. že nedo-

vcdeníe sami sobe vlá-diUHit. Jc pra\ da, /.e íxj válce

jeví se všii-de, nejen u nás, pokles státní autority,

což je pirozenou reakcí na vystupování státní moci
\ irý absointismiis a ncs.Tiesiicl.nc poruníikoxání

o-baiistva v do'b válené; ale s,píše snesou poívlcs

autority státu a jelií) úi^adii státy staré, s dloniiTOu

iiiiinuJostí a tradicí, než mladá, teprve se budující

republika, zízená za pomru iiejs\ízel*njších.

Musíme \ubec tepr\ e se uiti a z\ rkati — a to

bude také podstatným kusem naší »pevýdiovy« -

jinémiu, totiž k 1 a d n é lu u a p á t e 1 Sík é m u

p om r u k c stát u. .ísnic zvyklí ze slarélio

Rakouska vidti \e stát nco nám nepátelského,

co jest dovoleno podvádt, šidi>t a poškozovat. Ale

dires máme. svj vlasm' stát. máme svoji repwbliku.

všichni jsn>e souástí téo repuhlik>', všichni jsme

povoláni ke sípolu rozhodování a Sipokivlád. Dnes
musíme cítit nejen národn, nýbrž i s t á t n C,

státnost musí pronikati naše politické strany,

tlumiti .jejich upílišené stranictví a stranické so-

bectví. Zetel na stát a jeho potc^hy, na jeho vnitní

i zahraniní situaci musí stále spoluurovati naši

politiku, a dnes eské strany velmi asto mtisí si

ukládati reservu tam, kde za starého Rakouska
moh-ly zcela bezoliledn dávati prchod svému
nacionál nímu nebo sociálnímu radikalismu. Jako

národ stáitotvo4*ný a slátonosný máme dnes mnohem
\tší úkoly a povin^tiosti i zvýšenou odpovdnost, než
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.isme inli ped pcx ratciii z 2H. íjna. Toto poznání,

jiikož i vdoiiií, že utsoeiiíni \ las'tin''lK) státu ocitli

jsnue se ina toru cvríHiskcni a svt(/véiii, kde každ\

nás krok jest pátelskou, zejména vsa^k ne/pátelskou

cizinoiu pozoirn sledován, nnisí iivnost našioli stran

a jejich tisku stále prcnázetii. Z tolito- dvod pi-

neslo by nám ta'ké málo prospcliii a málo cti, kdyby
se mely opakovati loské listofpadové protinémecké

výtržnosti v Praze i jinde, spojené s násilnostmi a

r.€zá'komtoS'tmii ; bolševictvi ervcnobrlé není o niv

oprávnnjší a mravn-jší než Iwlševictví rudé.

Státní národ musí' za vseCh o4\0'lnnstí zaclioxati po-

ádek" a zákomnost --
- jakým právem mohl by žádati

na Nmcích a Macfarech, aby stáli na pd úsitavy

a zákonu repiiibliky, kdyby sám tirto piidu o'pouštel?

Práv my musíme poákem a zákonitostí ped-
cházeti píikladem a otázku národnostní a zsiášt

otázku našeho pomru k Nmcm ešjiti ne ulicí,

nýbrž oestoai parlamentní a zákoimou \ duchu

spraivedlnosti a demokracie.

Z inladho našeho státu, takoxoai námaJiou a

tolika obtmi vydobytého, nechceme míti druhé

Rakousko ye ziiienšeném vydání, nýbrž o'pravdo\ oa

demokratickou republik u, v nž buide se

cítiti šasten a spokojen Nimec, Maar, Polák,

Rusíin jakO' Cech. Ve všech svých projevech náš

p^esidenit zdrazuje nutnost, aby eský národ —
mluveno slovy Havlíko-vými — »pri \šem svém

poínání o-píral se o pravoií demokracii,
která od poátku byla duší národního našeho sna-
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ttni«. Jsme spjati se západem a jelwj moderní de-

mokracií, tomuto poznání musíme pizpsobovat

=

svou politiiku zahraniní i vnitní. Negativní úkoi

války jest dovršen, Evrop nastává úkol positivní:

organisovat Východ Evropy a tím Evropu a lidstvo

vbec, a náš národ pispti chce s plným védomím
k uskutenní tohoto velikého úkolu svojí hivnou.
Chceme všichni, jednotlivci i národové, být lidmi,

:i demokracie na rozdíl od božímilostného iped-

\ áleného motnarchiísniu s jeho militarismem a impe-

rialismem znamená promyšlenou, vytrvalou práci

pro spravedlnost národní a sociální, prO' humanitu .

a mezinárodní organisaoi národ a lovenstva ve

prospch trvalého míru.

Ve svých pracích ped válkou i ve svých pro-

jevech a poselstvích poválených president Masaryk
oznauje demokratism jako životní inázor, který

se musí projevovati nejen hesly, nýbrž prací a iny,

životni praxí v život veej'ném i soukromém.

Clovk-demokrat bude k své žen a dtem dobrý

a lasikavý, k svému dlnictvu srdený a uznalý;

svj demokratism bude uplatovat nejen nahoru

k osobám sociáln výše postaveným, nýbrž pede-
vším dol, k lidem malým a drobným. Jen tak

vypstíme u nás demokratism spoleenským
kterého dosud nemáme. •»! já jsem stát, národ a lid

—
- musí si dnes íci každý, kdo politicky myslí, a

co tedy žádá po státu, národu a lidu, plniž pede-
vším sám ve svém kruhu stálých povinností.* Demo-
kratism vyžaduje práci cílevdomou^ klidnou, smi-
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stav-jiou, svdomité plnéní iprevzatých povinností, a
je kdo postaven na kterénrkoJi míst. Každý konej

svdomit a pesn povimnosti svého stavu a povo-

lání a nevyhýbej se práci drobné, tm etným, všed-

ním úkolm dne, s kterými se setkáváš kolem sebe

všude: v rodin, v sousedství, v obci. Práce pro

národ vyžaduje pedevším takové drobné práce:

»vlast neeká >na obto^vání tvého života, ale tam-

hle toimu in-eistému hochovi vyesej vlasy« (Tur-

genv), tamhle toho pijana odvra od pití, kar-

baníka o-d karban<n'í, postarej se, aby v obci

vysušili moály, udlali chodníky, vysázeli stromoví

atd. Demokratism nezjiamená oibasné vzpružení cit

a vle a úryvkovité jednání, nýbrž stálou, pro-

myšlenou, vytrvalou 'práci ; pracovitost jest

jeho význaným znakem, tak jaiko zahálivost je

vlastností aristokratismiu. Jen kdo pracuje, má v de-

mokratické spolenosti místo. Clovoka oceujeme
ne dle jeho rodu, majetku, sociálního postarvení,

nýbrž dle toho, vykonává-li práci spolenosti a stá-tu

užitenou. Demokratism souhlasí s osmihodinovou

dobou pracovní, požadavkem to již Komenského, ale

žádá, by se ve zkráceném ase pracovním skuten
co nejvydatnji, s plnou výkonností pracovalo.

Vzhledem k hospodáskému rozvratu, vzhledem

k té spoust" válkou zniených statk a hodnot

v naší republice nutno stupovati výrobnost a udržo-

vati co nejvtší výkonnost práce. Vyhýbání se práci,

lelkování a lehkovážné stávkování je dnes zloinem
na zájmech republiky páchaným-.
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Demokratisni neznamená a nesmí zíiamenaí

p o d c e o v á n í d ii š e \' n í prá e, nevážnost ke
skutené inteligenci, odbornosti a povolanosti. Setká-

várrhe-li se dnes se zjevy, že osoby nepovolané,

neodborníci dávají se na místa dležitá a odpovdma,
že duševní práce jest málo hodnoceoia a oproti t-
lesné špatn placena, tedy jso'u to jen poátení
bolesti a nesnáze demokrácife, jest to stav pe-
chodný, který díxe nebo pozdji zmizí', a uznávání

íalentu, ducha, odbornosti, po\olanosti, nzfliáváiní

vdy a umní pijde zase ke cti, jako na druhé

stran správn bude cenn a uznáván význam
práce tlesné.

Republika demokratická opírati se musí o so-
c i á 1 n í bratrství, o 'lásku k bližnímu, zejména
k lidem chudým, opuštným. V život veejném
toto bratrství a láska projevuje se snášenli-
vostí poHtiokon i tídní, potlaováním sobectví

osobního, stranického i ^ájmo\ého. Jsoiíce si v-
domí, že nemáime dosud své republrky zajištné,

nnisíme \yt\'oiit národní solidaritu všech

straii, tíd i stav, která zájmy republiky bude vždy
klásti na místo nejpe-dnjší.

Siln president Masa>ryk zdrazuje poftebu

pevné, spoádané správy (administrace)

a s a m o s p r á v y v demo*kratické republice, v nich

vidí pímo podstatu demokracie a jist právem.

Vypstit zdravou, siínou správu v repu-blice, ale

beze všeho byrokratismu a zbytecnébo centraiiso-

vání, jest práv takovon nutností jako vybudovat
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doikoiiialou nikstiií saimoisiprávii. Píincii demokracii,

nejvyšší ideál liilfvvlády. iiiožiio uskuteniti jcii

v malých obvodech a úi^emích sprá\ní'ch; ve vtších
obvodech územních (státecii) nedostatek pímé lido-

vlády vyrovnává se spojím'!ca stí obanu-laik ve

sprá'V!n'ch úadech státních, zejména všaik místní
samosprávou, která skýtá oibanstvu píileži-

tost seznámiti se s admiiiisttrativou a praktickou

drob4K>u prací kirlttirn, hospodáskou a sociáá'n-

polítickoii. Ja-ko v -demokracií každý oban-voli
jest zákonodárcem, taik musí býti také spoíu-

správcem (admiiris-trátorem) státu. Li-do \ 1 á d a

znaflícná zárove Udo- s 1 u ž b ii.
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OSVÉTA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST —
MRAVNOST.

Svou republiku inusrnne postaviti na základ

o s v t y, s o c i á 1 11 í s p r a v e d 1 n o s t i a m r a V-

n o s t i. Co nejvtší osvta, vzdlání všech
vrstev národa jsou nuitmostí -tain, kde všechno

obanstvo bez rozdílu stavu a pohlaví jest povo-

láno k osudí voleibnrmu a tím k spolurozhodováni

ve stát. Osvtou k svobod! — lovk nevdomý
a povrivý není svoboden. — Proto pée o Školství

všech kategorií a o obanskou výchovu a vzdlání

lidu patí k nejpednjším úkolm demokratické

republiky.

Demokratísm Uisiluje o to, by ve spolenosti

a ve stát zahostlo se co nejvíce rovnosti:
politické, spoleenské i hospodáské, ve vzdlání,

a v ne poslední ad aby panovala rovnost

mravní, která uznává hodnotu lovka, posvát-

nost lidské osobnosti, její právo na živoit a štstí,

bez rozdílu rodu, stavu, majetku a pohlaví. Ovšem
dnes širokým vrstvám Irdovým ani rovnost poli-

tická, právní a mravní již nedostauje, usilují

o rovnost skutenou, o spravedlivjší a stejno-

mrnjší rozdlení statk a podmínek životních.

52



President Masaryk tuto snahu uznává za oprá\-

nuou' ai soíUidí, že v té xdrké revoluci socilim', kterou

TX> válce prožíváme, nesmiinie se báti pistoupiti

ku praktickému ešení 'problémii socialismu. Ale

vlovk modern vzdlaný ví, že spolenost se vy-

víjí krokem, ne skoikem, a proto stojí ve všech obo--

reoh, tedy i v politice, o stálou práci refor-
mauí«. Demoikratism nevzpíTá se rozuanné, po-

stupné socialisaci, kde jsou pro ni podmínky, ale

nechce pekO'tnos)ti a skok. Chce vycházeti z da-

ných sociálních a hospodáských ád, iistavi-n,

ate postupn je opravovati a zlepšovati, protože

ví, že hospodáské a sociální pomry, výtvor to

ceilých staletí, nelze zminiiti pes noc bez velikých

škod, ba úplného rozvratu. Proto zavrhuje násitíný

komunismus (bolševictví), který chce uskuteniti

donmlý ráj na zemi rázem — ovšem dikta^turou

jedné tídy, ozbrojeného pretariátu. Demokratická

republika chce a mim 'býti sociáln spra-
vedlivou ke každému, ke všem tídám a

stavm, produkujícím sociáln užitenou práci,

hmofcnon nebo duševní, nejen k nkterým nebo

k jedno'm:u, a sociálnpoHtické a i veliké sociali-

stické reformy chce uskuteovati cestou demokra-

tickou: na pdS parlamentní, hlasovacím lístkem,

zákonem.
Ale nežije Jovk, nežije ani republika jen

chlebem, nýbrž také »slovem božím«, mravností,

citem náboženským. Válka všude zpsobila mravní

uvolnní, nechut ku práci, touhu po snadném a
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r^cliiém obohacení, požívanost. Jeví se to i u rás.

což je pro malý národ a nilady náš stát nino^lieni

povážlivjší než ii národíi velikých a státu pevn
zakotvených. Mu-sínie protO' pracovati úsilo\ n
k' povznesení mravnosti \ národe, vnésti; do našelio

života opt vce hdeovosti a idealisnni. A tn Masaryk
je nám záným vzorem muže zásad a i:deí, mravní

isto-ty, životní opravdo\osti, hlnhoké vnitní zlx)ž-

nosti. Povzneseme mravnost v národ, bnideme-li

každý, z nás žíti rozuinmji. nce-lnjt. dokona'lejk

bndeme-li všichni se zdívojnásobeným úsilím konati

své povimiosti. Plané kritisování. všeobecné žalo-

\ání. pohoidlné, aie neplodíné morálkaení nám ne-

poímže. -vReipuMika a demokracie — napsal pre-

sident Masaryk na Nový rok 1920 Republiikánské

lize — jest také vážným nkolem mravním, politcký

perod Evropy a zejména této její východní ásti
vyžaduje ode všech olxainíi, aby v peclujdin' dob
pinášeli obti. Republika ukládá každému z nás

pbiní republi'kánsikých po\ imvostí a cností. Kd(j jen

pibliižn pochopil ohronmost xiijšíli-o poliitického a

sociáliního pevratu, kdo zejmna si u'\ domil ve'li4<ý

dosah naší sl. republiky a našeho \eli'k^ho národ-

ní;h() vítzství, kdo však práv proto vidí naše ve-

liké a tžké úkoly, dané historickým vývojem a

naším postavením v Evrop a její východní ásti,

íen nebude zbyten žalovat, nýbrž pracovat a

v okruhu své innosti hlavn píkladem usi-

lovat o odstraaKMií politických a mravních nedo-

st a tkii.«
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NUTNOST MRAVN:-NÁBUŽr:NSK-: OBRODY
NÁRODA.

Mravnost ziiaineiiá iivdomo vání' si pomru ;i

povinnosti k hližiiíniu, k roilin, k národn, k lidstvu

a energickou práci pro iejicíi dobro a blaho. Nežiti

jen sob, svému pro'Si>chu a svým zájnunn, nýbrž

i bHžníímu, národu, spolenosti. Mravnost stýká se

íu tsn s náboženstvmi', jehož jest c\ musí býti nej-

podstatnjším iprvkem.

/ Masar.\'k jest veškerou s\ojí \iiituí h\'tostí
^^ lovk náboženský, ale jelio nábožeiiiství nemá

nic spoleoného s církevní vírou, spoívající' na nábo-

ženství zjeveném. Ví v 'bolici_ (oso-hnilio) a ne-

simrtelnost duše," ale sám prav. že došel k tomu
cesto'U rozumovou, že 0'b jest nm vdeckou hypo-

íesQu (dohadem). - Proio správn z-draziuje. že

náboženství nelze se piujti, to nuitno »zažrU«.

rozuim, cit i vle musí spolupsobiti pi \ ybudováiu'

mravnnáliožeiiskélio názoru s\"tovéli<). Náboženství

muisí býti ne \ rrou, nýbrž pesvden í m, zd-
vodnným rozuimoiv, prožívaným cito\ a vtlova-

ným ve skutky, v mravný, silný a krásný život. —
Oproti ztrnuilémai, dogmatickému nábožen-ství

církevinímu, kde coi ví jeden, stejní; mirsí vit
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i druhý, tetí, všichm, proti této siádiié \ ie Masaryk
staví náboien-ství osobní (Mividudn, uv-
domélé pesvdení, svdomí', k nmuž se má pro-

pracovati každý jednotlivec. Všecko na svt se vy-

víjí a zdokonaluje, a musí proto i náboženství jíti

s duchem doby, s pokrokem a vdoi^»Ceská zbož-

nost je. ekl bvch, tichým h?onbánm, náboženství

eské nepekáží myšlení; náboženství, ve kterém
se nemyslí, nestojí za nic,« pravil r. 1910 v ped-
nášce o Husovi na Kozím Hrádku.

Z Masarykova náboženského pesvdení' vy-

p-ývá los:icky a dsledn jeho demokratism a hlu-

boké sociální, ba možno 'ci socialistické cítní,

i jeho nesir!"'iitelný protiklerikalism^

Bh. zosobnná nejvyšší moudrost, pravdia.

spravedlnost, dokonalost, dohro a láska, jest otec

náš. my všichni jsme jeho dtmi, a proto sob ve-

SDolek bratry a sestrami. Jako dsledek vyplývá

z toho zásada rovnosti lidské, národní i sociální (ná-

boženství stýká se tu s demokratismem) i píkaz
uvdomlé lásky k bližnímu. Boha milovati znamená
milovati bližního, bo'ha uctívati lze toliko službou

lovku, národu, lidstvu. (Náboženství stýká se tu

se sociali'smem.) Naše láska k bližnímu musí býti

tíinná, stálá a trvalá snaha každého z nás pivoditi

více rovnosti, více svobody, více bratrství mezi

lidini, národy, stavy a ipohlavfmi. Bídu liskou af

hmotnou af duševní nesmíme léiti almužnictvíni

nebo odkazováním na onen lepší život záhrobní,

nýbrž pronikavou a soustavnou sociální poíitikou.
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Království boží, za které se denn niodlínie v Ote-
náši, musíme uskuteovati zde Jia zeaui a již zde

budovati í^i míru;, do^bra a lásky.

C'!oiv5k církevn náboženský pojíímá svt a jeho

vývoj jako zázrak — ví v zázraky, eká v zá-

zraky, modlí se O' zázraky. Ale lovk nového ná-

boženství ví, že v celém svt, pírod, spdenosti,
hiistorii panuje záko-n píin nosil; že je tu pevný ád,
který se nedá zimniti páním jednotlivce, mod-
litbou, zázrakem-. Ale vda dovede spoutat sí)^'

pírodin a poiuží/ti jich ku prospchu lidstva a po-

kroku, ipráce dovede odstranit spoleenské body.

pi'voditi duíševn i hmo'tný blahobyt. A tak zase

oicházínie k tomu, že jen pracovitost, úelné
X rozumné \'yužívá'ní naši'ch sil duševních a t-
lesných pivodí nám ilepšl budou'ano'St. »Cloven-
stvo, národ, rodina, straina, 'kamarád potebuje

od nás práce.« (Masaryk.)

Rozumov se vzdlávat, rozmlnožovat vdní,
pracovat, initra v n, duševn i tlesn se zdoikonalovat

(»bute dokonalí', jaiko Otec váš v nebesích do'ko-

nalý jest«) — k tomu smuje lovk moderní.

Brbliícká legenda uí o stvoení svta v šesti dnech.

Zatíím víme, že svt vznikal a vyvíjel se statisíce

a mlílioiiy 'let a že do' dnes je v neustálém pohybu,

varu a vývoji. Moderní lovk dívá se na svt a

život jako na nedokonené díilo velikého Umlce,
a proto považuje za svoii po'vhmost stále pracovati

k rozvimrtí tohoto božího díla, 'k jeho zdokonalo vám'',

!N vyšším.i foriTTám, k bohatšíímu kladu. Tak stává se
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lovk, národ, celé lidstvo spolupracovníkem božím
o- tOJTiíO' veliikém díde, jsme všichni stálými spolu-

tvrci, stálými spoJustaviteli nových, lepších a do-

konalejších forem života. A život sám svou pod-
statoai je vný; »ale vJiost nenastává tpr\e po

smrti, vnost je již te, v tomto, v každém oka-
mžiku. A proto n ^ o d k 1 á d a t nieho pro
n j a k o u vcnost \" z d á 1 e n o u« — praví

Masaryk. *

/ Masarykv protiklerikalism vyplývá z jeho víry

v boha, z jeho demokratismu. Klerikaiism znamená
ve své podstat knžovládii. Ale je-íi buh otec

náš, potom musíme pooliopi'ti, že lovk nepotebuje
prostedníka mezi seboii a bohem; jako rozmlou-

váme s otcem a obracíme se na nj pímo, tak ne-

potebtijenie ve svém poméru k Iwhu placených

síuihu, portýr a komorník božích. »Ceský proti-

klerikalism neznamená dráždní knží, nýbrž zru-

šení knžství, jeho pekonání/ Naši l^áboi a po: nich

eští Bratí podvrátill moc stedovké theokracie*)

tím, že zrušili knžství. Poraziili aristokratism nábo-

ženský, když pochopili, že nemže býti lovk nad

lovka tuábožensky povýšen, že nemže býti dvojí

mTaivnost: vyšší knžská a ni;žší loyka obyej-
ného; .prosti náboženskému aristokratismu postaven

náboženský demokratismus.* (Masaryk.)

<;^ Mluví a píše se dnes imio-lio o eské národní

*) Theokracie — bí^bovláda, jevící se ve S'ku'teuoí>ti

iako vláda papeže a kn/^-stva.
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cilrkvi. Vzniíne jedimé, dovedenie-li vytvoit nolvou

eskou reformaci, dovedenie-li se obrodit inraxn-
nábožensky'. »'rc) znamená o^sem odpoutati se od

Rúnia, ale ducliovn a doopravdy, nejen podle

.iinéna, p e k o nati R í m \ s o b é i e d e n

k a ž d ý z n á s m u s í. Nekážu, že se máme státi

Ces^kými bratry. Husity, že máme jíti nazpt -

niko*!!, V'p'ed, ale smr. který byl zabájeii naší

reiormiací, ten 'mism-e 7;a'Cl>ovat.« (Masaryk.)

eskoslovenská církev jqst limutíni niikoli nábo-

ženským, jehož nositelem liyly by široké vrst\ y

lidO'Vé, nýbrž linu-tíjn národ/nix>litickým, síeným
s hora, od ásiti katolického knžstva. Nová církev

na doiiinatíioké (Néroucné) pole také se naprosto

nepirstiila, jsoaic pokusem o 'katolictví v národnj-ším

3 demokratitjším rouclm. I tak jest ovšem jistým

iwkrokem. Skitené mravní a náboženské hnutí

eské, které by inárcxl náš obrodilo a uinilO' samo-

statným i na ]KÁ\ duchovním, dostaví se - dou-

fejme - pozdji, aby násilná kaitoHcká proti-

reformace století 17. a IS. byla odinna dokonale.
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CESKOST ZNAMENÁ ZÁROVE LIDSKOST A

SVTOVOST.

Vylíiíli jsitn^ v iiej lilavnjších rysech náboženský
názor presidenta Masaryka. Je to život sledující

\y§ší' cíle a úkoly, vnovaný ideálm pravdy.

doJ)ra a dokonalosti a pro n neúmorn pracující,

je to život »pod zorným úhlem vnosti«. Odtud
porozumíme další vt Masarykov: »NáibO'ženství

se m'usí žít. Náboženství žádá humanitiiií mravnost,

v y š š názor na celý život rodí ii ai ý,

\" y š š í' a U' š 1 e c h t i 1 e j š í iP o j m á n v m a n-

ž eis tví, iprohloubenjší sociální spoliižití..« Osllí

o nový život, o nové a vyšší hodnoty živoitní, ui-
nilo Masaryka též prkop^níkeim mTavní, duchovní,

po'1'itické, práviní a hospodáské rovnosti ženy
s ni u ž e .m (prací pí. Masarykové byla peložena
Již r. 1890. z angliifny kniha J. St. Milla »Pod-

danství žen«), apoštolem nové po-hlavní morálky,
istší, spravedlivjší a demokratitjší. Rovnž Ma-
^KiTyko vo a b s t i n e n t s t v í, dsledný jeho odpor

k pílí lho\in a jeho boj proti alkoholisami, jest d-
sledkem jeho snahy o život oduse\'!nlý, ukáznný,
povznesený nade vše všední a nízké. Slovem,

Masaryk žádá po všech stránkách vyšší, hodnot-
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iiejší živo't. I my všidiiii, ceJý náš národ, národ
íiusv, Žižky a Chelického, povznesme hJavn

liodn vysoko, abyohom vidli co možno daleko

kolem isej)e i -ped sebe, vymame se ze vší malosti

a malichernosti, dlejime politiku eskou, a pi tom
zárove lidsikon a svtoyous jak ji dlal náš Hus,

Komenský a v této dob náš president Dr. T. Q.

Masaryk.
Jí
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zory našeho prvního presidenta
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válce a v její dsledku. Ale i pí-
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ze vyloženy, a práv v tom je t-
žišt knihy. Nejen my souasníci^
ale i píští pokolení budou tyto
úvahy ísti s naptím, obdiv íl-

jíce se moudrosti a prozíravosti
autorov.
Cena 24 K krom lOVo knih-

kupecké pirážky, poštovné do-

poruen2K.
Na sklad u všech knihkupc

a nakladatele
O. Dubského, Praha-IV., 254.
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