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Tomáš g. masaryk je zase jednou ech, jenž pohnul

evropou. a víc, masaryk roznesl slávu eského jména

do tí díl svta,

tomáš g. masaryk je jedním z tch velikých muž,

kteí si pes hranice vk a jfes hlavy národ

podávají ruce. hus, chelický, blahoslav, komenský

byli svtly, ukazujícími cestu svému národu. masaryk

osvobodh. národ, aby pokolení píští mohla bez pout

kráeti po té cest svtla,

o tomáši g. masarykovi mluví s úctou slavní mužové

jiných národ. nejen proto, že se stal naším osvo-

boditelem, e. denis ví o masarykovi: „bude vlád-

nouti upímn, dobrotiv a spravedliv. národ husv,

chelického a komenského zasluhoval si podobného

vdce za prvního svého pedstavitele ped evro-

pou." — ptali se lloyda george nedávno, kdo byl

za svtové války nejvtším státníkem, odpovdl:

„president masaryk",

majíce v ele svobodné republiky eskoslovenské

tomáše g. masaryka, všichni žijící echovému bychom

pociovati štstí, že žijeme v ovzduší takového muže,

že hledíme na jeho tvá, že známe jeho zásady a že

slyšíme jeho moudrá slova.
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OsvoboditePu

!

Boh požchnaj z plna priehrštia

prevzácnu nám Tvoju hlavu bielsi

!

a s ou spolu pre nás, s ou
— svrchovanou Republiky korunou —

v kvete bielom na moc-moc jár udrž Ta ! . .

.

zšedivelou nie tak od staroby,

ako skorej vePkých a mnohých od starostí,

vePživota neodbytných hostí,

z mládenca o každá kmea zrobí

;

od pocitov ako láva horúeich,

od pomyslov po zenit sa nescich,
námah trudných, otroka jak ažký vzdych;

všeobsiahlej od múdrosti . .

.

búrlivého v duchu premietania,

putovania svetom do okola
v poslaní o apoštola,

zimniného od konania
vo dne v noci . .

.

o by bolo dos, ba moc! i

pe sto, ba hoc tisíc vkých osob!
a to všetko o ten sposob;

ako vysvobodif,

stoj o stoj!

more slz bár, krvi naim sbrodi —
prez húšavu všepekelnej zloby,

hrádze, hat, prieky,

nastrojené bludnými kol veky,

ponad ešte i nádejí hroby;
ako previes, doprevadi

na výslnie života pri silách a zdraví;

no i tam nie pousadi
hádám hnilý na pokoj,

ale k inom navodi dobra, pravdy, slávy . .

.

milovaný národ svoj,

upadlý, ach, stá-tisíc-letej do poroby ! ? . .

.

— Vysvobodil si ho! vymanil,

obor všetkých deváf sil,

8 bohatierskon pomocou druhov, vrných leg:íj .

.

Titane, ty! novovký.
Nestor z doby Homéra,

odklongals' mu s rúk-ndh i s ducha kliate puta,

io mu na ne navliekol vrah a súdba krutá;



zdrúzgals' jeho staré-nové okovy . .

.

Upír zgegnul! obluda: tisícroná Chimára!...
Svobodný je! s národmi v pochod, v pokrok hotový;

na Tvoj povel, aha! zaberá
v turnaj s nimi o závod ...

— Len i alej, ó! dbaj v tom mu o návod;
varuj ho: by, vyvážený z nevole,
nezaviaznul do náruia svévole —

na zeteli zisku váb i svod,
stranicky sa nekrušil, nerozpúšfal v povoF;

ale k práci svorné rušal na pole: —
všezáujmom obecal rád mozole!...

Dnes však mu, ó! dovol',

shrnúf robotných blz rukávj' —
Strnúc pri tom siedmom medzníku,

v de ten Tvojej oslavy
nechže si Ta po sjnovsky pozdraví: —

Milý, dobrý, zlatý Tatíku!
vtlený. Ty, pre nás Boží div:

Boh Ta sebe, nám i svtu dlho živ!...
Nalož krvi, duchu v Tebe neostydaf;

nepoklesaf Tvojej drahej hlav,
požehnanej neumdlieva pravici:
vedúcim nás opatrné, prezvedave
od stanice >'ývojovej k stanici,

od diela dial k dielu —
k skvcemu — hen v budúcnosti ciu!...

A ak ešte Tebe k sláv
nehynúcej teba pridaf

(svt jej nemá, krom tej — s Teba ak
žiariacej, mu danej denn vída):

tak,

v lávej všetek zem kvt, v právej každý neba bi.
Boh sám diadém z nich spoj a slu;

na Tvoju vstav bielu hlavu
a tak dovrš — speaf Tvoju slávu ! . .

.



Dr. JAN HERBEN

TOMÁŠ G. MASARYK
NÁSTIN ŽIVOTOPISNÝ
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G. Masaryk sám jednou vypravoval o svém
život — o svém mládí — o své práci, kterou

<V konal do 60 let svého života — a také o plá-

nech ješt budoucích.

Bylo to 7. bezna 1910 na oslavném veeni,
jejž v den narozenin jeho strana pokroková
uspoádala mu v Národním dom vino-

hradském.
Jubilant pehlížeje svj život a vzpo-

mínaje na své mládí, pravil : „Ml jsem
rzné plány. První plán byl — rostl jsem

mezi lidem chudým, na císaských statcích

ujameným — nepamatuji se, že bych si v-
bec bjl ekl, ím chci být. Vyrostl jsem v ta-

kové tísni, že se mn rozumlo samo sebou:

budu takovým otrokem, jakým byl mj otec a jiní, neml jsem
nikdy v díství plánu, že budu to a to. Až pi jedné zkoušce —
bylo to v ejkovicích — pan dkan, možná že z takové bon-

homie, jakou páni dkani mívají, uznamenal, že prý ,ten kluk
má všelijaký interes', aby m tedy rodie dali na reálku, že

bych mohl být uitelem. Jemu samému nepišlo na mysl,

že bych mohl být knzem — to bylo ideálem selských synk,
bohatších. Tedy uitelem! Že by m to bylo tšilo, to ne, po-

nvadž jsem pece vidl, co uitelství je. Tak jsem tedy uitelo-
val, nešlo to.

Dali m na emeslo. Naped jsem byl jako zámeníkem,
na firm bylo napsáno Kunstschlosserei. Moje matka pivezla
m do Vídn k tm pánm, u kterých kdysi sloužila. Ten pán se

jmenoval Malý, ale ve Vídni a v Hodonín jsme mu íkali Herr
von Mahly. Ten pán se dovdl, že jsem byl na reálce. Umí
kreslit? Ano. Tak jsem se stal zámeníkem. Ml jsem knihy, co

mn zbyly z reálky. Strašn jsem byl osamocen, musil jsem dlat
podkovky a možná na slovenské boty a to m tšilo ani ne den.

Tak to šlo týden za týdnem. Potom ješt se mn stalo — bylo nás

v jedné svtnici hromada kluk — že mn z kufru vytáhli

knížky. Nejvíce m mrzelo, že mi prodali atlas, na kterém jsem

velice rád cestoval — to byla má nejvtší radost. Jak byly knížky

pry, nemohl jsem se na nic kouknout, sebral jsem se a dom! —
Potom jsem se stal kováem, a kováství m — mohu íci —
hodn tšilo, více než co jsem posud byl dlal. Ml jsem ujednáno,

že za dva roky budu vyuen, abych zejména uml podkovy
dlat a kon kovat, že ze mne mže být potom kuršmíd. Tož
ideál mj byl, že budu kuršmídem. Bylo ujednáno, že nemusím být

dvekou, jak to na venkov bývá. To se lovk uí tyi roky. ale



první rok ani verštaíu (jak se íkalo) nevidl. Byl jsem v rodin.
Hned jsem byl pi práci s velkou chutí a šlo to.

Pamatuji se, jednou zrána jsem nosil vodu do kovárny od
studn, a potkám uitele, který m uil v rcálce v Hustopeí na
klavír. Ten se na m koukl — já jsem ho dobe poznal a vidl
jsem, že ho cosi zarazilo: zaernný, s putynkami s vodou, ko-
váský kluk. Když jsem v poledne došel dom k obdu, uvidl
jsem, že nco je. ftekli mi, že pan profesor Ludvík jim vyinil,
že m dali na uení a že se musím stát uitelem. Facit bylo:
matka moje, Pán bh jí dej nebe, chtla ze mne mít vždycky víc,

nežli já sám ze sebe. Dostal jsem se tak do Cejkovic a b3'l jsem
uitelem, protože do pedagogia jsem musil ješt ekat. To
uitelování m zajímalo, všelijaké episody jsem zažil. Chci íci
jen, jak jsem se zase dostal docela jinam, než kam jsem chtl,
a nevdl jsem pro.
Když jsem chodil na pohby a musil jsem latinské modlitby

odíkávat, stalo se mi astji jako bývalému reálníkovi, že jsem
slova špatn vyslovoval a že každou chvíli m pan kaplan upo-
zoroval: „To jste zase ekl nedobe." Mrzelo m, že nerozumím
latinsky a že to packám. K tomu pišly knihy, které jsem otl;
tam byly citáty latinské — to je íkání, o kterém vykládá
Dr. Herben v té modré knížce (t. j. knihy z jczovitské residence

v ejkovicích).*) Chtl jsem se tedy nauit latinsky, víc nic,

abych rozuml pi pohbu a v kostele. Bylo to divné ueni
Dostal jsem takový starý slovník, jaké na Slovensku v Prešpurku
mívali, ve tyech jazycích. Já se uil slovíkm, jak to bželo
hlava-nehlava, obas jsem picházel na faru, njaké to slovo mi
vždycky povdli. Já jsem o vazb vt neml pontí, ale mluvili

jsme latinsky velmi brzy. Když jsem už uml tolik latinských slo-

víek, pišla myšlenka — myslím páteru Satorovi, že bych mohl
udlat zkoušku na gymnasium. Jel jsem do Strážnice, udlal
zkoušku atd. Chtl jsem dopedu, chtl jsem pracovati, to vím,

ale že bych byl vdl, co chci být, to ne.

Jakýsi plán zaal se krystalisovat ve mn teprve, když jsem

pišel do Vídn na konec gymnasia. Chtl jsem se státi diplo-
matem (Veselost). To byl mj první ideál. Abych byl diploma-

tem, musil jsem chodit na orientální akademii. Tam jsme se uili

staré arabštin, vyuoval jí rozený Arab, brkovým pérem jsme

psali arabsky. Poznamenávám, že ani jednoho písmene od té doby

už neznám. Udlal jsem z jazykv i zkoušky, ale jak to chodí na

*) Msteko a tvrz ejkovice, vsi Vrhice a PmiS.^nky konfiskovány

byly Janu Adam. Prusinovskému po Bílé hoe a darovány jezo\itm.
Po zrušení ádu 1773 statky ty pipadly studijnímu fondu, od nkož je

koupil 1783 Josef II. a pipojU k rodinnému panství hodonskému.
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orientální akademii: synkové aristokrat to rozeberou — te nž
je to lepší — tenkrát nebylo pomyšlení, že bych já se mohl státi

diplomatem. Bylo po ideálu.

Na to tedy maturita, doktorát. Ale že bych ml být profesorem,
té myšlenky jsem tenkrát neml, a já se obávám, že jsem jí podnes
ješt nepojal. Kdybych Vám ml íci, jak mi nkdy bylo zle,

když jsem musil jít pednášet a když jsem nevdl, co mám
mluvit. Moji žáci to jist nkdy poznali, že nevím kud}' kam.
A jindy, když mi tak bylo, já prost nepišel, nevymlouval se ni-

jak — nepišel jsem. Dostal jsem se jaksi per nefas do profesury
a proto svým kolegm první university jsem sem tam njakou
hanbu udlal. To všechno te víme; ale tehda nebylo jiného vý-
chodu, abych tak ekl. Stal jsem se tedy docentem, profesorem,
ale nežli jsem se stal, vím, jednou jsem uvažoval o tom, jak by
to vypadalo, kdybych šel do Ameriky. Ml jsem jednou plán

a dost jsem o tom uvažoval, že tam budeme péci eské koláe
a buchty. A po pípad bych to byl udlal ; za práci bych se nebyl
st^^dl, ani za to být lepším pekaem.

Stal jsem se však uitelem ; ale pedagogem ? Až jednou ti mladší
pánové, kteí byli vybídnuti, aby napsali to všechno ostatní

o mn a také o té mé pedagogii, budou mít všelijaké poch3^bnosti

:

to rate vzíti na vdomí, že by to dosti špatn vypadlo. Ale což,

vždy lidé se uí také z chyb a lovk ve škole a všude neuí se

jen tomu, co uitel chce dát, nýbrž lovk psobí také tím, co

nechce dát a o em ani neví. To by byla pak zase kapitola jiná.

Zkrátka a dobe já jsem si vlastn nikdy hlavy nelámal, ím budu
a jak, ale tu zásadu jsem ml od malikosti, že lovk, který chce

pracovati, vždycky ví, jak a co a kde."

Tolik o minulosti.

Prof. Masaryk byl toho veera zejm dojat, oi jeho jihly od

okamžiku, co moravští chlapci ho uvítali, když vcházel do dvo-

rany, tklivou lidovou písní: „Starý náš, starý náš, šedivú hlavu
máš, ej dobe je tu s námi, poká jsi ty mezi námi." Vyznal, že se

mu rojí v hlav vzpomínky života již od chvíle, co jej nakladatel

pan Dubský vyvedl na Moravu, kde chodili jpo tch místech, kde se

narodil, rostl a tak dále.

„Tak mám pojednou všechnu tu minulost ped sebou, celý in-

ventá — mžete si myslit, že o tom pemýšlím a že jsem málokdy
ml píležitost musit myslit tolik o sob jako nyní. A co to tedy

znamená všechno ? Zejména vidím zde a poznávám — a to je mn
nová milá zkušenost — že mezi námi, jak jsme zde, i všemi, kteí
jsou venku, není jen páska rozumu, nýbrž také páska srdce. Snad
ta páska srdce je silnjší než ta páska rozumu a vždycky byla.

Tak se já aspo na vc dívám. A v té nálada já tak chodím, jak

^
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bych skoro ekl, v polosnní, a tak si poád íkám: „Tož co?
Co? Co budeme dlat?" Než jsem sem šel, myslil jsem si: Nco
chytrého a kloudného musíš dnes povdt, ale nejde to. Když
jsem odcházel, žena ekla: „Budeme vesele pracovat dál." To
se tak dá slyšet, a bylo by to pokraování toho, co jsem dlal
a vy se mnou. Na tch 60 let dívám se již jako profesor, kantor:
že jsem jako napsal pedmluvu a oJ)sah — to íkání vlastní však
že bych te docela v klidu (míním v klidu, jejž dává zkušenost,

jiného klidu si já nepeju) chtl teprve nyní napsat.

V klidu tedy. Ostatn tak zlé to nebylo po Cechách. Já jsem
se vždycky divil kamarádm, když íkali, že prý byli biti a to

všechno. Já jsem nikdy necítil, že je to bití. Nebožtík Rezek íkal,

že jsem hrozný optimista. Možná, já nevím, ale faktum je,

že u nás v echách myšlenky toho onoho, každého, které jsou

upímné, rychleji a ráznji pronikají, než snad to chceme pi-
pustit. Já pro svou osobu jsem spokoje n."



MASARYKOVO DTSTVÍ, MLÁDÍ A STUDIE

1 omáš Masaryk narodil se v Hodonín 7. bezna 1850 z rodi
nemajetných. Otec Josef Masaryk byl tenkrát koím ve službách

císaského panství, byl rodem z Kopan v Uhrách. Matka Terezie,

rodem Kropáková, pocházela z Hustope na Morav; její ro-

dina kdysi hanácká usadila se tu v nmeckém mst a Terezie

vyrostla v nmeckém ovzduší. Rodným domem Tomášovým byl

takzv. panský dm, ale dtský svt chlapcv nebyl jen Hodonín,

nýbrž patila k nmu skoro všecka ta krajina západn od Hodo-
nína, kam sahalo císaské panství. Nebo Tomáš prožil dtství

své s rodii v Mutnicích, v Cejkovicích, na Ceji, kde všude
byly panské dvory. Nejdéle rostl v Cejkovicích, kde vychodil

obecnou školu a odkud v záí 1861 odešel do Hustope na dvou-

tídní reálku, která mla být prpravou, aby mohl býti pijat do

uitelského ústavu. Léta 1864—65 jsou v osudech Tomáše Masa-
ryka velmi pestrá. Když dokonal dv reální tídy v Hustopeích,

rodie už byli zase v Hodonín a tam Tomáš ml vykávat dv
léta, nežli bude pijat na uitelský ústav v Brn. To bylo otci

dlouhé ekání, a Tomáš docházel do školy a uil se hudb.
Proto matka zavezla Tomáše na uení do Vídn, Když Tomáš
s uení sbhl, našel rodie na Ceji a tam tedy u mistra ková-
ského Beneše uil se na kuršmída. V tchto letech zaryly se do

duše malého chlapce ony silné dojmy, jichž v dosplém vku
asto vzpomínal: utrpení chudých pracujících lidí, rozdíl mezi

pány a zotroenými robotníky a zvlášt odpor k rozmailému
a zhýralému životu vídeského dvora, jehož lenové pijíždli do

Hodonína na povstné císaské hony. Když po návratu z reálky

a opuštní emesla byl mládencem uitelským v Cejkovicích, po-

znal rozvrácený život kaplana Satorie a zaetl se do nábožen-

ských knih, kterých se hojn roztrousilo v obci ze zrušeného je-

zovitského zámeku, takže se stal fanatikem katolickým a ne-

návistným odprcem protestant. Zejména veliký vliv mla
na nho kniha katolická proti mravouce Lutherov: Vogel
friíioderstirb! V Cejkovicích to bylo, kde Tomášem
otásla sebevražda — slyšel o ní vypravovat a znal místo, kde

se sebevrah obsil.

Roku 1865 na podzim, když Tomáši Masarykovi bylo 15 let,

vstoupil do druhé gymnasijní tídy v Brn. Gymnasium bylo

arci nmecké. Tomáši to nepekáželo, nebo uml nmecky z domu
od matky, ml za sebou dv reální tídy nmecké, pobyt ve Vídni

a v Hodonín, kde se mluvilo nmecky. Tomáš byl vkem starší

než druzí spolužáci, byl vzdlanjší a proto nedlalo mu obtíží,

aby byl primusem ve tíd, akoli hmotn žil v citelném nedc
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statkn. Profesor matematiky doporuil Jej pozdji do rodiny
brnnského policejního editele Le Monniera, aby uil syna Jeho
Františka, jenž byl kulhavý a slabý a byl spolužákem Masary-
kovým. Tomáš nasthoval se k Le Monnierm a zbavil se
hmotné nouze. S Františkem Le Monnierem chodil do školy i ze
školy a podpíral cestou kulhavého hocha.
Škola nevyerpávala studenta Masaryka. Pestal sice býti

v dalších tídách primusem, zato však nauil se polsky a uil se
francouzsky. etl polské romány revoluní. Mnohem více však
uchvátila Jej literatura nmecká a to Lessing, Goethe a Immer-
mann. K zamilovaným tmto autorm pozdji pibyl Shakespeare.
Již na nižším gymnasiu Tomáš si uvdomil, že je Cech. Obeznámil
se s národnostními protivami mezi Cechy a Nmci, k emuž vedly

Jej skutené pomry brnnské, jež ml na oích, ale také litera-

tura. V hodinách eštiny, kterou pednášel známý literární hi-

storik a estetik Karel Smídek, eští studenti tvoili pro sebe obec
na nmeckém ústav. A Tomáš Masaryk stal se vdcem eských
student a svádl za n i za sebe ptky s nmeckými profesory.
K duchovnímu životu Tomáše Masaryka pibyly za student-

ských let v Brn dva nové prvky podle vlastního jeho svdectví.
Nestal se snad uvdomlým Cechem krajn nacionalistickým, ale

pece si uvdomil svj eský pvod a pocítil odpor k nmeckému
nadpráví. K odporu vydražoval eské studenty mezi Jiným
pro. Forster, Jemuž navzdory Tomáš Masaryk vyslovoval latinu

po esku, když Forster vjslovoval etinu po nmeku. Tomáš
etl již také politický deník Moravskou orlici a humori-
stický týdeník Vosu. plnou vtip protinmeckých. — V Brn
také ponejprv slyšel Tomáš Masaryk o socialismu. Nežli se na-

sthoval k Le Monnierm, bydlil u ševcovského mistra a s ním
chodíval na schze nedlní, v nichž šíen takzv. kesanský so-

cialismus.

Náboženské pesvdení studentovo dostalo v Brn také Jiný

smr. nežli byl ten, Jejž si odnesl z rodiny vlivem nábožné matky
a Jejž prožíval pi tení Jezovitských knih v Cejkovicích. Tomáš
Masaryk nestal se sice atheistou, Jak bývá bžnou vcí u stu-

dent, ale pestal být slep vícím katolíkem. A ponvadž ne-

chtl žít a Jednat proti svému pesvdení, odepel chod t ke zpo.

vdi a oznámil to katechetovi, známému horliteli Matji Procház-

kovi. To bylo v kvint 1869. Z toho Masaryk ml konflikt s e-
ditelem gymnasia Kriihenbauerem. který pemlouval studenta

k poslušnosti, nebo prý Jde o pouhou formalitu a nic na tom ne-

záleží, vi-li se zpovdi nebo neví, on — editel — že tomu
také neví, ale Jako úedník zachovává formalitu . . . Masaryk
odpovdl: „Kdo jedná proti svému pesvdení. Je darebák."
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Málem došlo k tlesnému násilí mezi editelem a žákem. Ná-
sledkem tohoto konfliktu Tomáš Masaryk dostal nižší známku
z mrav a pokyn, aby odešel z gymnasia. Avšak do konce kvinty
Tomáš sml zstati v Brn. Ujala se ho paní Le Monnierová, jež

byla Tomáši vdná za pomoc, poskytovanou jejímu synu.

Je pravdpodobno, že by Tomáš Masaryk i sám od sebe byl

šel dostudovat do Vídn, nebo studentstvo jižní Moravy mívalo
tenkrát pirozený spád k Vídni. Stalo se však, že souasn byl

peložen do Vídn i editel Le Monnier, stav se tam policejním

presidentem, a tak Tomáš l^Iasai-jk pesthoval se s rodinou Le
Monnierovou. Mezi spolužáky jeho na Akademickém gymnasiu
bylo šest krajan eských ili slovanských a ada student, kteí
se stali pozdji známými v rakouské veejnosti, jako pedseda
miniserstva Beck, syn bývalého vlastence eského, ministr spra-

vedlnosti Klein a j.

Veliké msto sídelní zaujalo Tomáše Masarjka více nežli

škola. Ve škole studoval sice mén, jen aby dostál svým povin-

nostem, asto i školu vynechával, zato složitý život veejný
strhoval jej k rozmanité práci mimoškolské. Z vdeckých zájm
byla (o filosofie, psychologie a logika, k nimž projevoval nejsil-

njší náklonnost, akoliv i klasiky latinské a ecké etl v plných

vydáních. Mimoškolskou práci vnoval hlavn moderním jazy-

km: nauil se rusky a anglicky. Mezi spolužáky požíval Tomáš
Jlasaryk veliké autority nejen vážností a zralostí duševní, nýbrž
hlavn svou pravdivou povahou, mravní dsledností a ádným
životem. I když nedocházel do školy, dávaje pednost veejným
knihovnám, neomlouval se nikdy tídnímu uiteli nemocí a jiným

pedstíráním, jak k tomu školský ád hochy nabádá, nýbrž ozna-

moval prost, že nemže pijít.

Kdo byl tak nábožensky založen jako Tomáš Masarjk, nemohl

se vyhnout na stední škole prudkým srážkám s katechety. Tím
nezbytnji dostavily se u Tomáše Masaryka, když doba tehdejší

byla i)Ina hola>^'ch látek církevních a náboženských. Rodilo se

církevní dogma o neomylnosti papežské, vjpukla válka nmecko-
francouzská, dogma bylo prohlášeno takoka v okamžiku, kdy
Mazziniho vojsko obsazovalo ftím. Masaryk už po nkolik let

bj^v hodn zviklán u víe, prožil novou krisi svého katolictví.

Opakovalo se vi katechetovi P. Berlingerovi nco podobného,

co ped tím v Brn vi P. Procházkovi. Masaryk mu ekl na po-

átku septimy: ..Já to nové dogma nepijmu, já jsem starokatolík.

Podle školských pedpis bndn chodit do kostela, ale ne do va-

šeho, když vy jste pro dogma o neomylnosti. A proto také ne-

mohu cliodit proti svému pesvdení na vaše exhorty." Kate-

cheta vzal prohlášení Masarykovo na vdomí a Masaryk chodil
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do kostela recko-katolického. Ve školním katalogn prvního polo-

letí septimy zapsáno náboženství jeho: griechisch uniert. Zdá se,

že s touto církví Masaryk byl ješt mén spokojen, nebo ve
školním katalogu v druhém plletí zapsán je už zase mezi kato-

líky a dostával z náboženství známky dobré, chvalitebné, na ma-
turitním vysvdení docela výtenou.

R. 1872 Tomáš Masaryk odbyl si maturitu a dal se zapsat na
filosofickou fakultu vídeské university. Rokem tím koní u Ma-
saryka Lehrjahre a zaínají se Wanderjahre, která zabírají léta

1872—1882 a koní se odchodem Masarykovým do Prahy.
Universitní studium Masarykovo s poátku jaksi rozbhlé —

studoval klasickou filologii, filosofii, sanskrit i anatomii — sou-

steovalo se ím dál více na studium filosofie. S poátku chtl
Masaryk býti vždy nco víc než pouhým profesorem, aby mohl
voln pro sebe filosofovati. Proto se pokoušel také uchytit se

na orientální akademii, na níž vychovávali diplomaty.

V sedmém universitním pololetí podal Masaryk žádost, aby byl

pipuštn ke zkouškám doktorským, a piložil k žádosti ze dne
19. ledna 1876 práci filosofickou Das wesen der seele bel
Plato (Masaryk nepsal podstatná jména nmecká velkými za-

áteními písmeny). Vykonav ob zkoušky rychle za sebou pro-

hlášen byl doktorem 15. bezna 1876,

Na studiích universitních Masaryk žil ovšem dále ze soukro-

mých píjm, jež získával vyluováním. V universitní dob byl

vychovatelem v rodin generálního rady anglosaské banky Sclile-

singra. Vychovával dva syny jeho, Alfréda a Maxe. Alfréda

brával ssebou i na prázdniny do Klobuk na Moravu. Když Alfred

maturoval s vyznamenáním, otec poslal jej o prázdninách za od-

mnu na cestu do Itálie v prvod Masarykov a potom na uni-

versitu do Lipska. Tím se splnila i touha Masarykova po studiu

v cizin, které mu ministerstvo vyuování nedopálo zamítnutím

žádosti o cestovní stipendium.

V íjnu 1876 dr. Tomáš Masaryk a jeho chovanec octli se

v Lipsku. Masaryk studoval filosofii, Schlesinger práva. Co Ma-

saryk studoval, možno poznati podle osob, s nimiž se živ stýkal.

Byl to pedevším Gustav Fechner, fysik a filosofický paneista,

lipská celebrita. Potom fysik a hvzdá Johann Zollner. dále

krajan pvodu eského fysiolog ermák, psycholog Wundt a j.

Ale rok 1876 byl pro Masaryka nejen rokem vdeckého zdokona-

lování, nýbrž i rokem lásky. Bydlil se svým chovancem v pen-

sionáte, ve kterém poznal slenu Charlie Garrigueovou z Brook-
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lyua. Ona tam pijela navštívit rodinu majitele pensionátu, u níž

ped tím žila po dva roky, když studovala na lipské hudební

konservatoi. Nežli se slena Charlie vrátila do Ameriky, za-

snoubila se s dr. Tomášem Masarykem. Láska mezi nimi vyvi-

nula se. když etli spolu spis J. St. Milla O poddanství žen
a Buckleovy Djiny civilisace v Anglii.
V lét 1877 Tomáš Masaryk vrátil se do Vídn a zaal pipra-

vovat svj habilitaní spis O sebevražd. Žil dále u Schle-

singr, kdež pevzal vychování druhého syna Maxe.

R. 1878 odevzdal habilitaní spis universit a v beznu odjel

si do Spojených stát pro nevstu. Zdržel se v Americe jen 14

dní, vtšinou v rodin tchánov, naež pivezl si mladou ženu

pes Lipsko do Vídn, kdež žili v malém byt o jednom pokoji

s pedsíkou v Salmgasse ve tvrti Leopoldov. Pi svém satku
pijal Masaryk i jméno své ženy a psal se T. Garrigue Masaryk.

Nastávala starost o existenci. Masaryk suploval nkolik msíc
na g3 mnasiu v Leopoldovské tvrti, ale práce se mu znechutila,

radji si vydlával soukromým vyuováním. O prázdninách 1878

prodlal v Kloboucích dlouhý a tžký tyfus. Následkem toho rok

1879 byl pro nho existenn ješt trpí a nemén rok 1880, kdy
rodin zatím pibyly dv dti, Alice a Herbert. Habilitace byla

dosti zdlouhav vj izována. Jako soukromý docent zaal Masaryk
pednášet až r, 1879 a nakladatelství Konegenovo vydalo spis

S e 1 b s t m o r d als Massenerscheinung der modernen Civilisa-

tion až roku 1880 (s datem 1881).

Tento spis založil Masarykovu vdeckou povst, byl pijat

^ pochvalou v Rakousku i v Nmecku jako práce velice pozoru-

hodná. Ihned mu bylo nabídnuto profesorské místo v Cernovi-

cích, ale plán 3Iasarykv byl zstati ve Vídni pes obtíže exi-

stenní, nebo soukromí docenti v Rakousku platu nemli a ko-

lejné poslucha nebývá u docent valné.

Nkolik slov o Selbstmordu a o docentských pednáškách Ma-

sarykových. První popud k úvahám o sebevražednosti dostal

Masaryk v ejkovicích jako mladý chlapec. Vypravuje o tom

v Naší dob IV. „Nebylo mn ješt deset let, když jsem po prvé

mnoho pemýšlel o sebevražd . . . Vidím ped sebou tu branku

do konírny, na které se u nás v msteku obsil jeden pacholek . .

.

Prahu do konírny jsem už nepekroil a jen zdaleka jsem to

místo hrzy obcházel. Ano, místo hrzy — nebo posud ješt tak

jako dcku je mn sebevražda nco hrozného, nco tak ern ne-

pirozeného, nemožného (nemožného!). Cítím o inu tak, jak cítí

venkovan v zapadlé vesnice a tak jak on in posuzuji. Nco
hroznélio, nemyslitelného, nco, co mozek kalí a duši tísní a za-

temuje . .

."
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v Selbstmordu Masaryk zjišoval, že sebevražednost Je

choroba moderní. Pátraje po píin a pvodu choroby, nabyl
pesvdení, že lidé pozbyli starého svtového názoru, starého

náboženského pesvdení o Bohu a život posmrtném a zatím

nezískali jiného názoru svtového, v nmž by nalezli uspokojení
duši své. Lidé vzdlaní potácejí se mezi vrou a nevrou, vzdorem
a slabostí, vzpourou a pokorou, anarchií a oddaností, lidé ne-

vzdlaní zbavují se prost života, když je potká skutené nebo
domnlé neštstí, protože nemají už náboženství. — Kniha psána
je vzrušen, dýchá z ní horký dech spisovatelv, jenž sám práv
prožíval náboženskou krisi. „Spis psaný na bojišti," jenž dnes

znekliduje tenáe práv tak jako v dob, kdy byl psán. V Selbst-

mordu Masaryk probral také evropská náboženství a vliv jejich

na moderního lovka. Dsledkem této analj se bylo, že opustil

církev katolickou a pestoupil k církvi reformované, což se stalo

v Heršpicích u Slavkova r. 1880, ne v Kloboucích, kdež Masaryk
chtl se vyhnout okázalosti.

Zánovní docenti nemívají mnoho poslucha. Pekvapuje, že

Dr. Masaryk poslucha ml hojn, a to nejen zvdavých a dych-

tivých, nýbrž také oddaných. Patrn proto, že snažil se být

opravdovým uitelem (nejen pednašeem) a rádcem ve studiích

svých poslucha. Míval s nkterými z nich ajové veírky ve
svém byt, na kterých se debatovalo o tématech asových. Jen
krátká byla doba Masarykova uitelování na universit vídeské,
pes to mnozí žáci té doby hlásívají se k uiteli svému posud
a dva následovali ho i do Prahy. Jeden z nich byl syn brnnského
továrníka Flesch, zádumivý mladík, jenž Masaryka tak miloval,

že skoniv sebevraždou v Berlín r. 1884, uinil jej universálním

ddicem svým.

Pes to, že Masarykv plán životní spoután byl s Vídní, sou-

vislost jeho s národem vlastním práv ve Vídni se utužovala. Na
sklonku gymnasia národnost jeho zaznamenána v úedních spi-

sech slawisch. Roku 1873 již vidíme Masaryka mezi leny es-
kého Akademického spolku; ml toho roku ve spolku ti ped-
nášky. Roku 1874—1875 byl zvolen za starostu spolku a rozvinul

v nm život velmi ilý. Smýšlení jeho nejlíp je karakterisováno

tím, že po starovlasteneckém spsobu pidal si k Tomáši druhé

jméno Vlastimil a že k podntu jeho studenti z Akademic-
kého spolku rozšíili svou innost i mimo spolek: chodili mezi

lid v rzných vídeských tvrtích a pednášeli dlníkm. Ma-

saryk pihlásil se také k národu jako eský spisovatel. Nežli

vyšel nmecký spis jeho O sebevražd, vyšlo nkolik prací

Masarykových esky. První pokus jeho potkal se s nezdarem.

Masaryk ítal Vlkovu Osvtu a nabídl již r. 1875 Václavu
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Vldkovi lánek proti pesimismu, nebo nemile nesl, že nkteí
eští spisovatelé chytali se Schopenhauera. Psal: „Chci dosáh-
nouti stolce profesorského na vysokých školách, možno-li na
našich: myslím totiž — jak snad každý jiný — že mohu njak
prospívat své vlasti . .

." Vlek lánku o pesimismu nechtl, ale

vyzýval Masaryka ku pracím jiným. Masaryk ješt téhož roku
(5. bezna) nabídl mu práci o sebevražd a 10. bezna ji také
poslal. Ale ani ta nevyšla. Pozdji Vlek vylioval vc tak, že

prý nemohl prací Masarykových uveejniti, protože Masaryk
neuml esky. Zdá se však, že mu spíše vadily názory Masary-
kovy, smlé a ve vlasti neobvyklé. Zato Moravská orlice
r. 1876 vytiskla dlouhou studii Masarykovu „Teorie a praksis"

v nkolika pokraováních pod šifrou Dr-y-. Práce ta vznikla pi
studiu Platona, jímž se tehdy Masaryk obíral, nebo skoro sou-

asn vyšla tehdy r. 1876 v almanachu moravské omladiny Zoe
jeho pozoruhodná práce „Plato jako vlastenec". Rok nato jiný

A 1 m a n a ch (na oslavu Semberových 70. narozenin) pinesl
práce Dr. Th. Vlastimila Masaryka: „O pokroku, vývoji, osvt",
v níž se probíraly názory Turgotovy, Condorcetovy a jiných,

kteí prví vymezovali pojem o pokroku lidstva, pokroku spole-

enského, pokroku mravního, pokroku zízení a mrav a pokou-

šeli se odvodit z minulosti lidstva formuli o jeho budoucnosti.

První práce Masarykova v Praze tištná je spisek O h y p n o-

t i s m u. Byla to pednáška, kterou docent Masaryk konal ve
Slovanské besed ve Vídni 26. dubna 1880. Pednáška vyšla ve
Sbírce pednášek a rozprav u Otty, kterou redigovali GoU a Ho-
stinský.

Jsou mnozí životopisci, kteí nevšedního lovka, jeho odvážné
myšlení i skutky snaží se odvoditi ze silných dojm dtství

a mládí. Kdo by se pokusil v život Masarykov vyhledat ony
silné dojmy, které životu jeho daly takoka smr, nalezl by
jich mnoho a tím tedy mnoho látky pro svou teorii. Proto jsem

se i já pozdržel déle u jeho mládí, a jsem si vdom, že Masaryk
sám uí, že lovk není plodem jen zempisné šíky a délky,

nýbrž že každý lovk znanou mrou mže být sám strjcem
svého života. Svou vlí. A ješt jedna teorie mohla by být apli-

kována na vývoj Masarykv. Ta totiž, podle které chudoba a lo-

potná práce jsou velikou vychovatelkou lidí k samostatnosti

a silné povaze.



I . L TA 1882 — 1893 V PRAZE

Po prázdisinách r. 1882 Dr. T. G. Masaryk zahájil pedná^kv na
eské universit. Úvodní pednášku konal 16. íjna a pedmtem
jejím byla skepse an^rlického filosofa Huma. Pednáška vyšla

tiskem pod názvem Poet pravdpodobnosti a Hu-
mova skepse. Filosof u nás skoro neznámý a terna docela

neznámé. Filosof 18. století, jenž rozšíil vdeckou skepsi a pod-

vrátil jistotu lidského poznání. Podle Huma duch lidský chce

vniknouti v pravdy vné, touží po jistot svého poznání a nemá
žádných prostedku k tomu: krom matematiky žádná vda ne-

dává záruk, že nco víme bezpen, nedává lovku poznatk
jistých. Z knih HumoWch celý uený svt pejal pochybování

a nejistotu vdní jakožto údl slabého rozumu 1 dského. — Má
Hume pravdu? ptal se Masaryk ve své pednášce a dovozoval:

Hume nemá pravdu úpln. Ten slabý duch lidský pezvdem
dostává vdní od matematického rozdílné. Je to nižší stupeií,

ale vdní pece jisté a ásten evidentní. Dvody
pro toto své tvrzení prof. Masaryk rozvinul do hloubky i šíky
na základ potu pravdpodobnosti. Slovem — Masaryk pod-

vracel uení Humovo a odvracel vdeckými dvody své poslu-

chastvo od pochybovaství a nedvry v lidský rozum. Na to

teba zvlášt upozorniti pro správné pochopení Masarykovy ži-

votní filosofie.

V této souvislosti je dležito pipomenouti druhou vvznamnou
pednášku mladého profesora, kterou se pedstavil širšímu obe-

censtvu To bylo 15. listopadu 18S2. když v sále eské techniky

pednášel ve prospch akad. spolku ..Jun^manna": o Bia i se

Pase a.l o v i. jeho život a filosofii. Byla to pednáška o vcech
náboženských a etických, o pochybnostech náboženských, které

zžíraly duši slavného Pascala, hledajícího dkazy pro jsoucnost

boží a nesmrtelnost duše; zmítaného ustavin mezi požadavkem
rozumu a vrou v auioritu. fjlovk. ..ttina myslící", pece jen

chce vdti a v nekoneném boji konen rozhoduje se hazardn;

kdo v Boha ví. mže býti vn šastným, má-li pravdu: pakli

jí nemá. nic neztrácí. Ateista však pravdou sice nieho nedosa-

huie, ale když se zmýlí, iní se pro vnost nešastným. Pascal

vedl tudíž život písn mravný, až asketický. V této pednášce

Masaryk uvádl posluchae do náboženských problém a pochy-

bovanost Pascalovu nerozptýlil, ale rozptyloval. „Avšak život

tak písný — pravil — vynucuje naši úctu a snad i pochvbnost

vzbuzuje, není-li národm trochu toho puritanismu nebo eského

bratrství lepší než ta mravní shovívavost, kterou dnes hlásají

tak mnozí? Zajisté vidti mžeme z píkladu Pascalova, jak
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lovk dovede býti silným vlí neoblomnou; když lovk ne-
mocný od 18. roku vku svého, nedbaje slabosti své tlesné, s nej-

vtší trplivostí bídu svou snáší, kde jen mže, pracuje, na sebe
ani nepamatuje, chudým pomáhá, od úst lék sob ukrádaje atd, —
máme lovku takovému vytýkati, že nešete zdraví svého, ne-
mravn jednal? Mžeme nad ním útrpn kriti rameny, že v za-

slepenosti své pás nosil kajícný a p.? Duch tak mocný vjniyká
se obyejn chvále nebo han, ovšem pak filosofie jeho nebude
pedmiem školáckého mudrování." A závr:
„Koho pak máme, mžeme nulovati více, Platona i Aristotela,

Pascala i Huma? Já, když otázku tu na sebe vznášívám, jednou
tohoto, po druhé onoho si volívám. Je život lidský takový, že roz-

ohuje se duše naše a v dobách tch hledá poklidu v koninách
nadzemských; jindy zase tší se z toho všedního žití pozemského
a v nm nachází své ukojení — neskýtala by filosofie polou Pas-
calovým, polou Humovým duchem osnovaná oné nálady duševní,
která skuien vyhovla bj' citu i rozumu?"

Tyto pednášky jsou svdectvím pedevším o tom, v jakém
duševním stavu žil mluví jej.ch. Prožíval záhady náboženské.

Pokraoval v životním boji o náboženství a o nový svtový názor,

v oné lioiece mezi vrou a nevrou, ve které jisal iSebevraždu.

V obou pednáškách však boj už dozníval a Masaryk svému
posluchastvu sjjíše již jen naznaoval cesty, kterými šel k vítz-

ství. Již dv léta pedtím byl by se málem rozhodl, aby se stal

misionáem, jak vypravoval ev. fará Císa z Klobouk, jenž

s Masarykem o náboženství hovoíval. Pedmty obou pednášek
Masaryk volil však schváln a úeln, asjío o druhé ped-
nášce ekl to v Hradci Králové, nebo míil už k eské otázce

náboženské. eskobratrský motiv ozval se mu také již v záv-
rené úvaze o Pascalovi. Všeobecnou pozornost vzbudilo, že

nejen ob dv filosofické postavy, jež Masaryk uvádl ve známost

eskou, nebyly filosofové nmetí, jako že i další práce jeho'

vj^boovaly z tradic domácích, v nichž žil Kant, Schopenhauer,

Herbart.

V kvtnu 1884 dokonil Masaryk spis Theorie djin dle
zásad T. H. B u ck 1 e a, kritický to rozbor prvých pti kapitol

proslulého spisu anglického myslitele „O djinách vzdlanosti

v Anglii" atd., kterými Buckle budoval pro své djiny podklad

filosofický a sociologický. Spis ten konal práv svou pout po

Francii a Nmecku a byl také pekládán do eštiny. Masaryk vy-

loží 1, že hlavní pojmy Buckleovy jsou neustálené a jaksi za-

temnlé, také metoda že je nesprávná a dilctantská. nebo histo-

rie je vdou samostatnou a nemže být zpracovávána zpsobem
pírodních vd. Jen v jednotlivostech Buckle pinesl znamenitá
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pozorování a spis jeho hoden je pozornosti. Také námitkami,

které má proti bžné historii, proti pouhému vypravování udá-
lostí, oživených leda trochu mravounými a politickými úva-

hami.

A roku 1885 Masaryk vzbudil pozornost zase již jménem no-

vého filosofa. Když o nm pednášel po nkolik veer v Um-
lecké besed, byla to pro Prahu událost. Od pednášky k ped-
nášce pibývalo poslucha, že na konec místnosti nestaily.

Filosof ten byl Ivan Serg. Kirjevskij, hlavní filosof

ruského slavjanofilství. Tu ponejprv literární a vdecké kruhy,

ale hlavn takzv. kruhy inteligence slovanské slyšely, jaká je

filosofie východní proti západní. Jak Rusové posuzují kulturu

západní, náboženskou i umleckou, jak hledí na vzdlanost, církev

i stát, a pro jsou pesvdeni, že rozervané lidstvo dojde usmí-

ení jen v pravoslaví. Slavjanofilství tedy jako pokus o filoso-

fický názor na svt se stanoviska pravoslavného kesanství.
Kirjevskij ešil s ruského stanoviska takzv. slovanskou otázku.

Pro nás Cechy v ní nebylo místa, le bychom pijali názory

slavjanofilské. I v tchto pednáškách Masarykových — jako

kniha vyšly až r. 1889 — ozvala se eská otázka náboženská.

Tentokráte již v dležitém odstavci, v nmž Masaryk pedkládal

národu otázku, jak chce usmíit naši rozdvojenost náboženskou,

minulost husitsko-hratrskou a pítomnost katolickou. „K otázce

té odpovdti musí každý Cech, jenž propracovati se chce k ce-

losti a jednot. Všecky naše vzpomínky nesou se ke starší dob,

k 15, a 16. století; naši umlci, naši historikové a politikové v ní

spatují velikost národa — ale kolik z nás skuten prožilo ve

svém nitru tu dobu a sjednotilo její obsah s tím, ím žijeme

dnes? Nám husitstAá a bratrství je plané, ceníme v nejlepším

pípad peklad bible, slovo, literu . . . to podstata naší rozdvo-

jenosti a necelosti." Ale proti domnnce, že by propagoval návrat

k husitství nebo bratrství, výslovn se ohradil \'ýrokem: „Histo-

rie se neopakuje, zpt nemžeme, nýbrž jen vped, a mnohému

se uiti mžeme v dob starší." —
Mezi význanjšími známostmi Masarykovými, jež v Praae na-

vázal, byl Vojta Náprstek a jeho okolí. Již roku 1884 Masaryk

pednášel ,,U Halánk" takzv. Americkému kruhu dam „O stu-

diu dl básnických"; pednášky vycházely v „Lumíru"

a vyšly také v osobité knížce. Bylo nco nového slyšet umlecké

vyznání víry z úst vdeckého lovka. Nové jist, když vdec,

jenž chce empiricky pstovat estetiku, zárove prohlásil, že

každý lovk nabývá nejvtšího povznesení a snad i nej-

vtšího pouení v díle umleckém. „Poznávání umlecké nej-

vyšší je poznání lidské. Pravím to, jakožto lovk, který ab-
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straktni vdou se zabývá, docela upímn, jakože zajisté každý
lovk nejvtšího povznesení a snad i nejvtšího pouení v díle

umleckém nabývá. Poznání pravého, velikého umlce proto, že
k vcem samým se vztahuje, jest nejlepším vystihnutím svta."
Ale kdo tak soudil o umleckém poznávání, kladl již tím veliké

požadavky na umlce a umní. Tato knížka byla pak jen úvodem
k pozdjšímu kritickému posuzování naší i cizí literatury krásné.
Jestliže se umlecké naše pojmy a požadavky od let 80, zvedly
a jestliže umní pestalo nám být jen zábavou, o to Masaryk má
zásluhy nesporné. R. 1884 bylo jeho credo velikým pekvapením
a nejvtším mohlo být nkterým básníkm školy lumírovské.

R. 1885 vyšla první kniha Masarykova takzv. ryze vdecká
Základové konkrétné logiky (tídní a soustava vd),
kniha urená poslucham filosofie a kruhm odborn filoso-

fickým. Kniha pinášela pokus o jednotnou a pirozenou soustavu
všeho vdní. „K tomu cíli uruje, kterým pedmtem jednotlivé

vdy se zabývají, jakou postupují metodou, jaké mají ásti, a uka-
zuje, jaké místo v soustav vdní zaujímají. Tím dosahuje, aby
v povšechné soustav lidského vdní místo každé jednotliv
vdy ádn vyniklo tak, aby se poznalo, jak vda jedna s v-
dami jinými souvisí vcn i metodicky, aby konen souvislost

a vzájemnost všech vd stala se zjevnou."

Nové universit eské chybl asopis, jímž by nová vda
eská uvádla ve známost vdeckou práci domácí i cizí, také

však asopis, který by soudn, kriticky obzíral se ve velikém
oboru vdní lidského a tíbil zrno od plev. Masaryk to byl
v družin, zejména mladších profesor, kteí se týdn scházeli

v pražském hotelu k poradám i dýchánkm, jenž pocítil potebu
listu takového, ím mohutnji vzmáhala se literatura eská a ím
vyšších stup domáhalo se eské školství. Dne 15. íjna 1883

vyšlo prvé íslo msíníku zvaného A t h e n a e u m se šesti re-

daktory odborných rubrilc, nad nimiž vrchním redaktorem byl

T. G. Masaryk. List chtl bedliv stopovat pokroky vdy v ci-

zin, aby naše mladá universita s nimi držela krok, chtl revi-

dovat dosavadní bohatství vdecké, dochované po pedchdcích
vdeckých, a chtl kritisovat, co vycházelo nového. V malém
národ pi nevalném potu vdeckých stedisk byl takový kri-

tický list velmi odvážný. Masaryk si toho byl vdom a proto již

v programu listu to ekl: „Jsme sob dobe vdomi nesnadného
podniku svého a hlavn toho se sti'achujeme, abychom nemli
dosti mravní síly vyslýchati druh ode druha, co sob máme vy-
týkati v úmyslu arci nejšlechetnjším."

tJloze své Athenaeum dostálo. Byly to tenké msíní sešitky,
ale na každý nový sešitek se dychtiv ek.ih), nebo dílem v-
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decká kritika toho druhu byla u nás nco nového, dílem nemli
jsme iiikdy pedtím .revue s takovým širokým rozhledem po
svtovýcli literaturách.

feeiisaci zpsobil lánek Masarykv ve 3. roníku. Jak zve-
lebovati naši literaturu naukovou, který se roz-

šíil na vdeckou anketu v ronílíu 4. Masaryk v nm (v ervnu
r. IttfcIoJ pronesl výrok, který se stal po mnoiio let okídleným slo-

vem: „A ješt jeden požadavek mám, a nerad už te o vci
mluvím: ve všem, co podnikáme, k tomu musíme smovati, aby-

chom se domohli d r u h ý ch v y s o k ý ch škol. Zatím ovšem
jiedasn by bylo mluviti o druhé eské universit, ale pama-
tujme na ni všichni. Kdo zná život škol vysokých, dá mn, že

m á m e-1 i míti jednu universitu, potebujeme
d v ." — Stejn dležité bylo upozornní, jež znlo : „Nemylme
se: eské vysoké školy bez eské akademie jsOu nemožný.

O tom vývoj všech vysokých škol nás pouuje a jen o to bží,

jak dlouho na eskou akademii fnáme a smíme ekati."

Masarjk smí býti nazván organisátorem naší vdecké práce.

Organisace taková nebyla ped ním žádivým naším vdcem tak

promj^šlena, K nejnutnjším našim požadavkm literárním i)i-

poten byl také nový N a u n ý s 1 o v ii í k, a to ne pouhý slovník

kuiiverisaní, nýOrž vdecká encyklopedie, která by znamenala
pokrok naší vdy, jejž jsme uinili od Riegrova Nauného slov-

níku, a která by v mnohých oborech poskytovala jedinou možnost
vdecky nco napsati.

Z filosofického Klementina roznesly se zprávy o novém profe-

soru. O jeho pednáškách neobyejn vzácných a o jeho pímém,
bezprostedním styku s posluchai. Byly to zejména pednášky
ureué pro právníky O praktické filosofii, pi nichž

posluchárna nestaila. Pro. Masarj k mluvil k poslucham jako

k mladým mužm, ne chlapcm. Neunášel vzletnou eí, spíše

sám teprve ped žáky rovnal své myšlenky a nutil myslit otáz-

kami a výzvami k ešení tch a tch záhad, nebo nikdj' se ne-

tváil profesorsky neomyln, jako by sám už dávno znal pravdu
celého svta. Žáci s ním pímo zápasili jako Jakub s Bohem a dá-

vali mu i podráždné otázky, když jim trhal vštípené peludy
a když nesouhlasil na p. se zamilovanými jejich autory. Pro-

fesor pímo je k tomu vedl, abj^ nepijímali bez výhrady jeho

evandlium. „Já bych rád, aby mládež nepijímala nic slep, ale

studovala a dlala si samostatný úsudek." Takové výrokj^ po-

vznášely sebevdomí mladých lidí. Ne k drzosti, nýbrž k oprav-
dovému studiu a mj šlení.

Prof. Masaryk pednášel vždy z plnosti života. Otázky dne,

které zajímaly veejnost, nemohly nezajímat mládež. Proto bylo
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slýchati v Kleiiieulinu ei o vcech asových, o vcech u nás

ze školy vyluovaných, zejména o palivých otázkách mrav-

ních, protože prý choulostivých. Masarykovy pednášky ovšem

nebyly pak nudné, nýbrž znepokojoval}^ a vnášely nepokoj do

debat a schzí i mimo školní sín. To bylo nové. Byl to prlom do

soustavy školometské. Nebo vtšina starších profesor pedná-

šela na universit tak, jak se pednášelo na stední škole. Masa-

ryk pinášel nejen vdu, nýbrž i problémy života. Jeden z žák
jeho pozdji napsal: „Masaryk je práv nejenom uenec a pro-

fesor, on je i umlec a pedagog, klerý stojí na výši své doby

a je si vdom velikého a tžkého svého úkolu: formovat lidi

a jejich duši. Vidí život v celé jeho plnosti, složitosti a tíze,

a proto mu filosofie nebyla jen školním pedmtem, nýbrž vý-

razem a klíem života, život sám." — Na pednášky Masarykovy

dávali se zapisovat i studenti z lékaské a jiných fakult, pokud

to byli studenti, jež pudila zvdavost života a dychtivost osví-

cení. Ti pak roznášeli povst o prof. Masarykovi také na jiné

fakulty.

Bylo pirozeno, že mezi starými profesory záhy bylo znát

evnivost a netajené reptání proti Masarykovi se všemi vedlej-

šími dsledky, jichž schopna bývá uražená ješitnost,

To obraz první innosti Masarykovy, kterou se svému národu
pedstavil v i)rvých tyech letech jako uitel, vdec a spisovatel.

Bylo zjevno. že pišel lovk nový a lovk nevšední, u nhož
se nic neshodovalo s bžnými pedstavami.
Picházel mladý vdec z nmecké university na eskou a nebyl

naladn pro filosofii nmeckou. V jeho pednáškách školských

ozývala se jména filosofv u nás sotva známých, filosof fran-

couzských, anglických, teprve naposled nmeckých. A celý obor

filosofie nového profesora byl pekvapující; nejen Pascal, Hume,
Buckle, reformace, Hus a Chel.cký, nýbrž praktická filo-

sofie, která byla skuten studentm praktickou, nebo byla

návodem ke správnému poznávání života a rukovtí nauení pro

rozumný a poctivý život.

Picházel z Vídn profesor a byl uvdomlý Cech a nejen

Cech, nýbrž svého druhu radikální Cech, jenž bral své ešství

jako program založený na Husovi a Ohel.ckém stejn jako na

Palackém a Havlíkovi, typ nového echa. Nebo také jeho slo-

vanství bylo jiné a nové; profesor znal nejen slovanské jazjky

a nejen literaturu polskou, ruskou a srbskou, on slovanství ohle-

dával f.losoicky: zamítal mlhavý panslavism, kritisoval slav-

janofilství a opovrhoval carstvím.

Picházel filosof-soc^olog, ale dával na jevo pi každé píle-

žitosti, že mu nedostauje takzv. školská filosofie a že jí neví,
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nýbrž erpá pouení z literatury, etl romanopisce a básníky,

upozornil již svého posluchae vídeského Penížka, aby pro

„Národní listy" peložil Dostojevského román „Zloin a trest",

ano tento profesor filosofie neostýchal se vyznati : „Moje myšlení

vbec je mén z filosofie a více z literatury; s tím souvisí také

moje náchjlnost k žurnalismu, jakožto modernímu prostedku."

Tento filosof byl vbec \yrazná osobnost, individualita: lovk
nábožensky vící, bjl protestant, ml odvahu mluvit veejn
o vcech, o kterj'ch se jen šeptávalo, bj'l sociáln citlivý politik

a nepítel všelijaké diplomacie, obadnosti a uené nadýmavosti.

Pes to stal se duchem družebným a dokázal, že kolem svého

Athenaea utvoil družinu profesor starých i mladých, aby

eská vda byla povznesena.

Masaryk šel do Prahy rád i nerad. Rád proto, že našel v Praze

hmotné zaopatení rodiny; nerad, protože byl v Praze cizí a že

mnohé malichernosti, o kterých ve Vídni slýchal, odstrašovaly

ho. Praha zachovávala si od as Šafaíkových poád vrn
povst slovanského Kocourkova. Masaryk pesvdil se o tom
také osobn, když pišel do Prahy. Ml však tolik síly, že se

tomuto prostedí nepizpsoboval a radji na sebe uvaloval hnv
mocných osob.

V celku možno íci, že i širší veejnost projevovala mu píze
a blahovli. O to se starali posluchai jeho a tenái. Le tuto

píze veejnosti Masaryk rázein ztratil roku 1886, když vypukl
rukopisný spor.

Od let 1817— 1818, kdy takzv. staré Rukopisy královédvorský

a zelenohorský byly objeveny v Králové Dvoe a na Zelené

hoe (vilo se, že byly objeveny, a byly udlány v Praze),

nikdy nebyly všeobecn uznávány za pravé. Prvním jejich od-

prcem byl patriarcha slavistiky Josef Dobrovský. Zejména
mezi uenci ruskými a polskými nebylo víry v n. R. 1886

optn dostaly se Rukopisy na petes ve vdeckém asopise za-

hraniním. Tu prof . Masaryk vyzval prof. Gebauera, aby o Ruko-
pisech napsal lánek do Athenaea, protože dosavadní nejistota

nesrovnává se s naší národní ctí ani s pravdou, a v cizin jen

si škodíme. Dne 15. února 1886 vyšel lánek Gebauerv a dal

podnt k nkolikaleté vdecké vojn, která skonila zavržením
domnle starých památek z X. a XIV. století. Když nyní po le-

tech proítáme dkazy o podvrženosti tchto básní, musíme se

divit, kam lidé dali oi a kde mli rozum, že dvodm tm
mohli vzdorovat. V onch Rulvopisech, na pouhých 16 listech, je

6000 slov a v nich pes 1000 mluvnických chyb proti staré
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^eštin a proti eštin vbec. Ale což, kdyby lidé byli jen odpo-

rovali! Oni dousili odprce provazy — vlasteneckými. Vysvt-
lení jediné: šlo o národní dogma 70 let staré, a dogmata se ne-

zkoušejí, v ta se ví.
Kd3'^ž nyní po letech hledíme zpt, poznáváme, že rukopisný

boj byl mezníkem v našem život. Pedevším mezníkem kultur-

ním — eská universita položila základy vdecké práci proti

národní marnivosti a vybojovala vd svobodu slova proti ve-

ejnému mínní. Tato svoboda otevela dokoán dvee všem no-

vým smrm, a národ si zvykal slyšet zdvodnné mínní, by
nkdy nepíjemné. Proti víe a proti autoritám — dvody. Kla-

deme draz v boji tom také na mravní moment a ten jest národu

našemu ke cti. Národ projevil znenáhla znanou sílu mravní,

když se našli jednotlivci, by necetní, kteí nesnesli už národní

lži. Jen tak mohla menšina zvítzit proti vtšin. Po 70 letech

byli jsme dost silní, ab) choni odstranili poblouzení nkolika
národních kisitel, kteí z romantické ješitnosti chtli národní

naší minulosti dodat lesku podvodem. Dobrý skutek pinášívá

pak dobré ovoce. Žáci tch, kdož odmítali Rukopisy, vyzbrojeni

vdecky v jazykovd, historii a estetice, rozbhli se na staro-

eská pole, zejména na pole eské reformace, a vynesli odtud

poklady staroeského ducha nepochybné. Ztrátou falešných

Rukopis naše pravá literatura byla obohacena. Rukopisný boj

byl také mezníkem politickým. Když proti uencm vzplanul boj,

provalila se na denní svtlo chatrná úrove vzdlanosti naší.

A tuto chatrnost pedstavovaly také naše tehdejší strany poli-

tické. Nastalo pak nové tídní duch, ve kterém s obou stran

vyloupli se lepší lidé, lidé — noví. Rukopisný boj zrodil v život
našem — tetí stihánu. 8ti*anu zatím bez organisace, ale vlivnou.

Kdykoli politický historik bude hledat dokladj^ o úpadku staré

jednotné strany národní a prvky stran nových, najde je v boji

rukopisném. Jsme vdní mužm, kteí r. 1886 jsohnuli národní

hladinou; jsme vdní výsledkm boj celé nové školy; jsme

vdní za to, že dnes je v eském život lip, v etných aspo
oborech.

T. G. Masaryk vyvolal boj rukopisný, formuloval jeho cíl

a všeobecná pravidla metody a zúastnil se ho nejprudeji a nej-

všestrannji. Byl duší boje, byl idiem boje a osvdil v nm
vysoký rozhled i neumdlévající odhodlanost, když mnozí klesali

na mysli'. Proto také nejvtší ást zloby odprc a národa jimi

poštvaného obracela se proti Masarykovi. Pro nho také ruko-

pisný boj ml nejti'pí následky hmotné.

Rozprchlo se ddictví po Fleschovi, když prof. Masaryk koupil

svým rodim v Hustopeích útulný dm pro odpoinek s menším
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hospodástvím a svému bratru Ludvíkovi zídil tam tiskárnu;

kilj/ uiusil pevzít nakladaielslvi Aliieuaea, jakmile vypukl

rukopisný boj, když vedl náklad na nkteré cesty a podnJcy

s bojem tím souvisící. V tom okamžiku pak zaala Masaryka

trestali c. k. vláda. On sám pipomenul nco z té historie eským
klerikáliim, když r. 1907 jejich lirab íSternberg vykikl, že

dostal subvenci od vlády. Když jsem šel z V ídné do Frahy, tak

asi pravil Masaryk, ml jsem ujednáno s vládou, že po tech

letech budu ádným profesorem. Fo tech letech byl v proíesor-

ském sboru podán návrh, ale pro rukopisný spor neb} 1 jsem za

Gautscne jmenován. Pišla potom jiná ministerstva, která mi po

13 let ádné profesury nedala. Kardinálové a arcibiskupové cho.

dili k císai mne denuncovat. Každé slovo, které jsem ve svých

pednáškách pronesl o Husovi nebo mluvil jsem o tom, jak se

mla vc se svatým Nepomukem, bývalo denuncováno. Byl jsem

akademickými úady týrán. Kdjbjch vám to vše povdl, sty-

dli byste se prost za tuto vyuovací správu, jakož i za ducha,

který se na universitách v Rakousku cUce usadit. Teprve kdjž

pišel liberální ministr vyuování Hartel, mj bývalý uitel,

nahlédl do mého aktu, napravil kiklavé bezpráví ve lorm
osobního pídavku. Pídavek jen ásten napravil: po 13 let

byl jsem zkracován o služné a pídavek se nepoítá do peiise.

To je ten pídavek-subvence — není pro to žádného slova —
a to uvádí potomek šlechtického rodu a nestydí se i)ediiášeti

takové sprostoty. Tedy až r. 1898 stal se Masaryk ádným pro-

fesorem, nkteí z jeho prvních žák byli již profesory ádnými
a on poád mimoádným s 1800 zl., jak z A"ídn pijel.

Byly však z rukopisného boje ztráty také vcné, národní. Ke
zvelebování naší literatury naukové navrbl Masaryk nový

Slovník nauný a také k práci pikroil. Za nakladatele

získána firma Ottova. Déle než rok konány již pípravné práce

podle plánu a pod vedením MasarykoNym, ale podráždnost ve-

ejnosti a útoky novináské zalekly firmu, slovník sv.la red-

akci jiné, zajisté na škodu nepopiratelnou.

Jiný podnik Masaiykv byl pak zmaen úpln. R. 1885 dal

Masaryk návrh na vydávání náboženských památek eské
reformace, jehož úelem bylo pokraovat v plánu Fr. Pa-

lackého, jemuž dal základ SAými Dokumenty pro dobu Hu-
sovu, svými L r k u n d 1 i ch e B e i t r a g e pro dobu Žižkovu

až Podbradovu a svým A r ch i v e m e s k ý ra pro celou dobu
husitskou. Masaryk si pál, aby národ poznal dokonale nejslav-

njší dobu našich djin z pvodních pramen. Sám dal do vínku

spolenosti vydavatelské tisíc zlatých. Spolek se utvoil, sta-

rostou spolku zvolen 7. ervna 1885 prof. Jaroslav Goll. Masa-
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rykv poin však zmaen za boj rukopisných, nebo zmizela

nadje na provedení, když národ vil, že odprci Rukopis jsou

zrádci národa, zakoupení vládou na poškození eského národa.

Teprve n^ní po revoluním pevratu vzkíšen tento plán zalo-

žením Spolenosti musea Husova.

Rukopisný boj byl poátkem realistické revoluce literární

a politické. Již v prvém roce rukopisného boje mladší stoupenci

IMasarykovi založili trnáctideník as (1887) ; když ho r. 1889

pevzali Masaryk, Kaizl a Kramá a promnili v pol tický

týdeník, as stal se orgánem vyrstající tetí stranj'. Ale ne-

došlo k ní. Strana staroeská náhle pozbyla pízn volistva

pijetím takzv. punktací, na mladoeskou stranu pipadlo vedení.

A ponvadž realisté v ase mli také zásluhy o pád staro-

eský, odpovdní initelé mladoeští (Jul. Gréfi:r) starali se o to,

aby realisté získáni byli k budování nové eské politiky. Jednání

vedlo k výsledliu, všichni ti realisté zvoleni v beznu 1891 do

íšské rady.

Struna niladocská 'nností Masarykovou získala, inností

i taktikou jeho. Masaryk upoutal na sebe brzy oi parlamentu

zás.ndami pesn formulovanými, jistotou a vážností svých pro-

jev i nevšedními schopnostmi enickými. Kouzlo ei tch ne-

spoívalo v umlých prostedcích enických, nýbrž v dovednosti

pesvdovati. Z Masarjka mluvilo vždy hluboké osobní zaní-

cení a pesvdení. Jeho Wklad o pomru eského národa a slo-

vanských národ vbec k Rakousku: o duchovní planosti ra-

kouských Nníc, spoléhajících a tjjících jen z Nmecka: o ne-

bezpeí všenmeckých dobyvatel a jej'ch filosofii („panský

národ") pro národy slovanské, o rozpínavosti Pruska, strhl

poslance Mcn^rra k \ýkiku: „Velezrádce !", ale zároveií srazil

Slovany rakouské v celek.o Masarykova pronesená 18. listopadu 1892 obsahovala

výklad o myšlence rakouské a o otázce eské
a asopisy psaly, že velikost eské otázky, ovšem i iejí obtíže,

nebyly posud n'kým ve vídeské snmovn tak osvtleny jako

Masarykem. Chceme samostatnost eských zemí — pravil —
chceme abychom o sob roz''odovati mohli sami. chceme národní
život plný a dokonalý. Všecko, co národ pro svoji státní a l'd-

skou osvtu initi nuV/e a má, to my pln a cele chceme initi.

My nejsme národ malý, o nmž rozbodující kruhy v Rakousku
zv>kly si myslit, že v neiborším pípad mže se tak trpti,

mohou se mu povoliti maliké ústunky. Postavení eského ná-

roda jest evropské a svtové. Národ eský nežije odrazem m-
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síního svtla ze slunce germánského, národ náš samostatnou

kulturu ml a má, národ náš pro Rakousko i pro všechny národy

mnoho již vykonal a poád vykonává. A tento národ ve vzpo-

mínce na velikou svou minulost chce nyní opt pln jako národ

samostatný žíti. chce zase veliké a jen veliké skutky konati. To
jest onen idealismus, jenž proti všem nepátelským mocnostem

nás nese. V em tato naše kultura spoívá. Masaryk vyložil;

proti bžné výtce inferiornosti postavil výrok, že v nkterých
vcech eský národ pedí rakouské Nmce, kteí jsou duševn
závislí na Nmcích v íši a tj jí z výsledk cizí práce. V tomto

století wvoj Rakouska dostává svj ráz hlavn od národ ne-

nmeckých. Maai jsou to. Poláci, my echov é, Slovinci. všichni

ostatní, kteí tomuto kulturnímu vvHoji petvoujícímu Rakousko
dávají vnitní jádro a barvu. eský národ stojí na stráži. Není

ho tajno, že jak v Nmecku, tak v Rakousku celá myšlenková

soustava staví se proti nám Cechm: Bismarckova politika, troj-

spolek, filosofové nmetí i rakouští spisovatelé. Proto eský
národ staví budoucnost na svém státním právu, ponvadž se

mu právo existence odpírá. Proto, pánové, nedivte se, má-li se

eský lid nejen na pozoru, nýbrž organisuje-li stráž, o níž starší

pokolení vlastenecké v Cechách nemlo pontí.

Tato e vvzvedla Masaryka opt i v národ. Možno íci, že

politická innost Masarykova v bec byla úspšná — také v de-

legacích, kde ujal se vele ujamené Bosny a Hercegoviny,

jimiž Masaryk prošel a kde stesky obyvatelstva vyslechl, a
stopov^án byl špicly rakouskými — pes to v záí 1893 složil

mandát. Podnt k tomu daly kyselosti osobní ve stran, ale

dvod byl hlubší a byl déle již pipravován.

Ti léta praktické politiky staila, aby Masaryk byl nespo-

kojen s kolísavostí, vlastn ideovou bezzákladností eské poli-

tiky. Umlouval tedy s páteli, že se vrátí do Prahy a bude pra-

cov^at ve stran i pro stranu literárn. Založil si tedy v íjnu 1893

msíník Naši dobu (místo zaniklého Athenaea), dal podnt
k Laichterovu Výboru nejlepších spis pouných atd. A tím

zaal se nový oddíl Masarykovv^ národní práce, práce spiso-

vatelská. Jeho mravní úsilí dalo mu mezi páteli pezvásko
..Duchovní pastý". Smr jím záložny nazván realismem: byl to

moralism podle ducha a obsahu a jeho metoda vdecká, odpor
proti romantismu a historismu a draz na pochopování skute-
nosti.



III. LÉTA 1893 — 1900

»Weniá-li život lidí myslících býti etzem jednotlivých epi-

sod — a takového života lovk jen ponkud myslivjší a opravdo-

vjší prost nesnese — musí všecka práce myšlen-
ková i praktická založena býti na jistém a pev-
ném základ filosofickém. Bu si základ ten jaký-

koli, ale každý, kdo skuten myslí, jej má, míti jej musí."

Tak napsal v eské otázce Masaryk, a životopisci by
slušela povinnost, aby ukázal, jaký byl a jest ten „jistý a pevný
základ filosofický" života T. G. Masaryka samého, nebo on je

práv z tch muž, kteí v naší dob myslili bez odporu nejvíce;

z tch muž, jejichž život nebyl etzem jednotlivých episod,

nýbrž jakoby ])esným plánem.

Ode dávna jsem ml dojem, že Masaryk už v mládí uril si

pesný plán pro svj život, že v tom smru podoben je práv
nejvíc Havlíkovi, a on to ve své jubilejní ei popel. Ale
nech byly plány jeho životní jakékoli, všechny byly prová-

dny písnou zásadou poctivosti a praA^dy, neohrožeností a ne-

úniomou prací. Tžko íci, která z tchto jeho ctností zasluhuje

obdivu vtšího. Cím více Masaiyk nalézal pekážek a odporu,

nedvry a výsmchu, tím více pibývalo jeho odhodlání, jeho

síly a drazu. Žádná námaha ho nelekala, chtl-li dojíti poroz-

umní. Takové muže holandský básník-filosof Van Eeden na-

zývá královskými. „Královský lovk miluje odpor; nebo od-

por bu posílí jeho pravdu nebo ji osvobodí od lži." Není mým
úkolem, abych na tomto míst vylioval, jaký je Masaryk
filosof a jakou si sestrojil filosofickou soustavu; to úkol

odborník.
Masaryk zbudoval nám filosofii malého národa.

Nevím, že by takovou filosofii kterému jinému národu bjd ná-

rodní mudec vypracoval. Myšlenky filosofických soustav

ureny bývají odborníkm, úzkému kruhu filosof, kteí se

dávno byli navzájem dohodli o svých cílech, definicích a názvo-

sloví; zajímá je pak každý nový filosofický šroubek, jejž pí-
chozí nový strojník pidlává ke stroji už bžícímu. Masaryk
vytvoil soustavu filosofickou novou pro celý národ, složil celý

nový stroj, aby se s národem domluvil o vcech vyšších. Všechno
na této soustav jest jeho Alastní práce; myšlenka i provedení,

ohnisko i páky a šrouby. Jen to má spolené so všemi osvde-
nými filosof}^ obecn uznanými a velebenými, že význam jeho
díla nespoívá jen v soustav, nýbrž také v jeho osobnosti,

v jeho mravním karakteru a té neohrožené práci, kterou uvedl
své dílo ve známost národa.
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Tím se jeho „filosofie malého národa" konen liší od jiné

vdy filosofické, že vítzný pvodce filosofie stává se ne pou-

hým vdcem, nýbrž — vdcem. A tím se Masarjk národu na

konec stal.

Všecku práci Masarykovu lze tím karakterisovati, zdá se. že

vždycky se chápal toho, po em. volala nutnost a poteba a k emu
ml silný životní popud. Vidli jsme, jaký popud ml z dtství

k tomu, aby hloubal o náboženství a sebevražd, o bolestech chu-

dých a utlaených lidí; vidli jsme, z jakých pohnutek zabýval

se ped dospívající inteligencí Humovým pochybováním a pro
volil pednášku o náboženské rozervanosti Pascalov. Mohli

bychom klidn pedpokládat, že k filosofování o život našeho

národa puzen byl stejn potebou dne jako vlastním popudem.

Ale Masaryk povdl to sám a bez obalu: ,.Já se na politickou

innost dívám velmi vážn. Nijak ji nezlehuju; nepojímám
vdy a filosofie scholastickj-. ba mohu íci, že jsem nikdy
nenapsal ádky, kdj^ž jsem ktomu neml silných
podnt životní ch. Že pes to stojím i v politice o pes-
nost a ^zdlání co nejvtší, rozumí se moderním lidem samo
sebou. My chceme práv politiku skuten pokrokovou a té bez

náležitého vzdlání není. Naše politika musí býti dovršením
{i po^-^^ováním o«v<nvch snah buditel^kých, kterými jsme se

obrodili — jiné politiky nedovedu uznat, a se jmenuje názvy
sebe hlunišími."
Z tch silných podnt životních vytryskly tyto práce Masa-

rykovy : eská otázka (1895). Naše nynjší krise
(1895). J a n H u s (1895). K a r e 1 H a v 1 í e k (1896) a O t á z k a

sociální (1898). Tyto knížky psány byly eskému národu

jako — národní katechismus, v nich Masaryk uložil své uení
o duchu eského národa, o poslání národa, o prostedcích, jak

plniti toto poslání, aby národ nejen uháj 1 svj život v postavení

tak nesnadném, jaké má v Rakousku a uprosted Evropj'. nýbrž

vypracoval i svou vlastní kulturu a nezstával pozadu za nej-

pokroileišími národy jinými.

Z této Masarykovy národní filosofie nkteré složky byly píliš

nové a píliš bouraly dosavadní tradice; nkteré psobily na
národ více, jiné mén.

Masarjk promyslil náš národní program, ponvadž ml k nmu
silný podnt životní. Poznal náš život politický v parlament ve
Vídni. Masarj k vidl v letech devadesátých dobu krise, ná-

rodní krise. Krise povstává vždy tam, kde starý ád nevjstauje
novým pomrm a kdy nového ádu ješt není. Krise je tedy
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dobou pechodní, dobou kvasu. Taková byla Masarykova diagnosa

o našem tehdejším stavu. Náš program politický stejn jako kul-

turní má nkteré nedostatky a proto se již neosvduje. Padá
systém, vady netkví jen v osobách, které jej provádjí.

1. Program náš není dost jednotný a jednolitý. Palacký pro-

gram, jejž národu dával, sám uinil nejistým a kolísavjhn, když

od programu národnostního pešel ke státoprávnímu a histori-

ckému a zase se k národnostnímu vi*átil. V letech 90. byli politi-

kové, i politikové jedné strany, kteí stavli se dnes na ten,

zítra na onen program, — 2. V programu Palackého a Havlíkov
se nepokraovalo podle pokroku a poteb doby; program za-

staral. Staroeská strana v národ zastarala, nebo z pvodní
strany politické i kulturní stala se sti-ana jen jednostrann poli-

tická a politiku vnitní úpln zanedbala. — 3. Mladoeské sti*an

náležela znaná zásluha o to, že pracovala kulturn a že proti

staroešství usilovala o demokratického ducha v politice (proti

vlivu šlechty), ale konen obdrževši vrch, nechala stejn práce

kulturní a stala se výlun stranou politickou. V obou stranách

byl konen nesouhJas mezi programy a skuteným konáním.
Masaryk cítil potebu revidovat oficiální program národní

a kus po kuse navrhoval, jak reformovat a doplovat. Podstatnou

a základní ideu programu buditelského vidl v i d e i huma-
nitní, kterou buditelé navazovali na eskou reformaci a pomocí
níž peklenovali propast mezi dobou starou (reformaní) a novou
(katolickou). V idei humanitní eský národ má svou minulost

a v jejím správném duchu má pokraovat. Ideou humanitní byl

nám pedepsán také program osvtový: práce, vzdlávání, škol-

ství, literatura, umní, vda. Nevit v pevraty a násilí, nýbrž
vyrovnávat se prací jiným národm a pedhánt je. Nebo v práci

a vdní je naše spasení. Tyto metody i)ráce hlásal horliv Ha-
vlíek a jeho se Masarjk dovolával nejastji. Humanitní idea

dala nám program eský i slovanský.

Do programu Palackého i Havlíkova vloudily se dva neblahé

prvky: historism a liberalism. Zejména psobila na nás od za-

hájení konstituní éry Víde a nmecká materialistická filosofie.

Tím zatlaována idea buditelská. Dr. Rieger na pr. horoval pro
národní církev slovanskou. Sladkovský pi-cstoupil na pravo-
slaví. Oba povolovali liberalismu, co se jevilo zvlášt v otáz-

kách hospodáských. Ani sociálnímu hnutí strany nerozumly.
Zato trply klerikalism a vliv šlechty ve svých adách. A tak

od r. 1866, ješt zejmji od r. 1870, kdy svt se tém pemnil,
staroeská strana a její politika vnitní i vnjší byla bez rady
vi svtové situaci, vi pokrokm kulturním 1 sociálním. Pi
tom i po svém politickém pádu zstávala v držení posic sociál-

3 3»



nich a hospodáských i žurnalistických. Ddici jejímu, stran
mladoeské, nepodailo se pokraovat v duchu Palackého a Ha-

vlíka. Mladoešství bylo víc osobní než vcné odštpení od staro-

ešství. Bjlo teba nové nápln obsahu i nové tak-
tik y. Ale ne taktiky libovolné, nýbrž taktiky prýštící práv
z eské ideje.

To byl obsah té krise národní, kterou Masaryk vypozoroval.

Zízení eské university pineslo kvas. Vyrstaly nové smry
a frakce politické, kvas zachvátil umlce i vdce, zaalo se hýbat

i rolnictvo a živnostnictvo, pedevším studentstvo a dlnictvo.

Na léta 90. bude se v historii eské vzpomínat. Byla to boue is-

tící vzduch, „chaos v hlav zpsobuje kee ve svalech". Ozvala
se anarchie, marxism, materialism, Nietzsche a Stirner. Baku-
nin a Kropotkin, francouzská dekadence i nmecká moderna —
všecko víilo v duších eských najednou dohromady, bylo hle-

dání, tkání, zmatek
To byly prvodní píznaky naší krise.

V tomto chaosu a v tch keích Masaryk byl tvrí duch, jenž

z chaosu a keí klestil bezpenou cestu k svtlu. Uril cíl:

„K aždý nesamostatný národ, je-li jen ponkud
uvdomlý, bude se a musí se domáhat své samo-
statnosti. To se rozumí samo sebou, a pokud se nás týká,

není na svt toho argumentu a není té moci, která by nás do-

vedla udržet v nesamostatnosti, budeme-li vpravd uvdomlí.
Otázka mže tedy jen býti, jakými prostedky domá-
hati se své samostatnosti a ovšem, jak upraviti naši

samostatnost v té .svtové centralisaci' ?" (Tak v Naší nynjší
krisi.) Ale hned dále dodal : „. . .Míra této samostatnosti nezá-

v=*í ien na radikálním programe. Nevím ve všemohoucnost
státní a tudíž nevím ani ve všemohoucnost státu eského. Mli
jsme stát svj a ztratili jsme ho, protože jsme se zpronevili
pravd a sa obod, stát neudrží nás a nespasí, my udržeti bychom
musili jej. V pouhém státním právu spásy není." —
Nebylo nesnadné nalézti správnou a náležitou formulací vŠe-

národního programu, v nmž by všechny ty hlavní prvky —
humanita, národnost, státoprávnost, sociální reformy, osvto-
vost — souladn a v pravém duchu byly sloueny.

Práci tu Masarjk podnikl v pti vzpomenutých knihách, jež

vjšly rychle za sebou v letech 1895—1898. Když hledíme dnes
nazpt na vliv onch knih. snadnji poznáme, co bylo v nich

nového, a snadnji pehlídneme Masarykv plán programový
i taktický, rozložíme-li je na jednotlivé složky a prvky
a posoudíme, jak která se potkávala s pochopením neb odporem.



ZÁKLADY NÁRODNÍ FILOSOFIE

Misaryk od mládí byl veden k tomu, aby mnoho pemýšlel

o národu a národnosti a také o vlastenectví. Narodil se v mst
ponmeném, ale okolí všecko — v mst i na nejbližším ven-

kov bylo eské, slovenské. Otec bjl Slovák z Holie, ale v ro-

din mluvilo se i nmecky, protože matka pivykla nmin.
Tomáš studoval v Brn a ve Vídni na nmeckých školách, ale

Morava bylo zem eská, a na vídeiíské universit nmecké
kruh osobních pátel Masaryk ml eský, až sám se stal ped-
sedou Akad. tenáského spolku. Jak o sob, o svém pomru
k národu, o vlastenectví mnoho pemýšlel, vidti z toho, že první

jeho literární práce nejen byla eská, nýbrž zabývala se práv
Platonovým vlastenectvím, jež nmecký historik Niebuhr vzal

v pochybnost.

Nepekvapnje tedy, že Masaryk, když zaal rozvíjet svou in-
nost v Praze, ml promyšlené názory o národu a co s nimi sou-

visí, a že pro každého echa vyslovil požadavek: e k n e š 1 i,

že jsi Cech, musíš vdt, co máš dlat, musíš mít
program.

Má-li vzdlaný a uvdomlý Cech vdt, co má dlat, musí
mít njakou pedstavu o poslání svého národa. O poslání národa
každého pouuje filosofie vlastních jeho djin. Každý jiárod má
svou filosofii. Nmecká filosofie djin vštpuje Nminu, aby se

cítili panským národem, jenž je od Boha vyvolen, aby svou kul-

turu vtiskl celému svtu. Francouz chce být uitelem lidstva, aby

provádlo heslo nového ádu: svobody, rovnosti, bratrství. Po-

láci mají filosofii ist politickou — domoci se samostatnosti,

hrdinou je jim Wallenrod.

Masarykova filosofie djin pipínala se na filosofii Palackého,

podle nhož základní rys djinstva eského jest ,.ustaviné stý-

kání a potýkání se Slovanství s ímanstvím a Nmectvím . .

.

a jelikož ímanství dotýkalo se echv ne samo sebou, ale

tém veskrze jen prostedkem Nmectva, mže se také íci, že

djiny eské zakládají se vbec hlavn na sporu s Nmectvem
ili na pojímání a zamítání spsobv a ádv nmeckých od

echv." — Pi tomto stýkání a potýkání národ eský zachránil

se vzdláním a mravností, ba v 15. a IG. století vyšší mravností
a osvtovou — husitstvím a bratrstvím. Národ eský stal se ten-

krát prkopníkem svobody, vymaniv ducha lidského ze stedo-
vké autorit5^ Musil pro to podniknout veliké boje s kižáky
nmeckými, ale zvítzil. Tuo dobu Palacký prohlásil za vrchol
a slávu esk3'ch djin. Jeho filosofie dojin odvodila pro náš
národ vzor a pravidla života. Po dvou stech letech národ pod-
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lehl na Bílé hoe, eská reformace potlaena a duch eského
národa udušen protireformací katolickou a absolutismem rodu

habsburského. Toto donucení eského národa ke katolictví

posuzováno nkterými historilcy Jako štstí, protože prý navrá-

tilo našemu národu pravou zbožnost, pevnjší základy mrav-

nosti, tudíž zpsobilost k pokraování ve vzdlání svém duchov-

ním na cestách, od kterých odtrhl národ Hus. Tuto filosofii

djin budoval druhý eský djepisec Tomek.
Masaryk rozhodl se pro filosofii Palackého a provedl Pa-

lackého ideu pes dobu buditelskou (kdež idea bratrství oblekla

se v roucho náboženství humanity) až do svých dn, prohlašuje

jí za ideu živou, píící se ovšem ideji íše rakouské. Na prahu

svého hrobu Palacký naposled se obrátil k národu 23. dubna 1876

a zanechal mu záv: „Doba Husova jest slavná doba; tehda

národ eský vzdlaností pevyšoval všecky ostatní národy
evropské . . . Teba nyní, abychom se vzdlávali a podle uká-

zání vzdlaného rozumu jednali. To jediný odkaz, kterýž bych

takka umíraje zstavil svému národu."

Masaryk pijal odkaz „otce národa" a vyvodil z nho prak-

tické dsledky a pouky pro echa 19. století. Národ eský chce

být zase politicky samostatný a kulturn svébytný. Chce-li to

doopravdy, musí jej národní filosofie vésti k tomu, aby
— pijal mravní zásady Husovy, Chelického a Komen-

ského
;

— aby své ešství zakládal na svobodomyslnosti a víe
v pokrok;

— aby hledl vzdlaností všeobecnou, ne násilím, zabez-

peit si místo mezi národy ve svtové centralisaci, jako

vynikal v 15. století.

Takové jsou vlastenecký program i vlastenecká taktika mo-
derního echa, urená historií. Všecko naše snažení má mít

hlubší a jednotný základ v duchu našich djin. Náš program
dnešní, opakoval Masaryk velmi asto, program politický, národ-

nostní i osvtný je proto tak málo úinný, rodivý i plodný, že

je píliš abstraktní, nevystihuje plnost novodobých poteb a ne-

udává prostedk, zejména kulturních.

Ale mže být národní program založen pouze na historii?

Nemže a nesmí, odpovídal Masaryk. Proto proti historismu po-
stavil realismus, jenž má otevené oi pro pítomnost a její

diktát. ..Historie je skuten uitelkou života a nám jí býti musí
více než jiným. Také byla — ale hlavní uitelkou ži-

vota je pítomnost, život sá m. I nelze si tajiti, že jsme
posud více než sluší odvráceni od pítomnosti k minulosti, a v té

jednostrannosti tají se vážné nebezpeí pro vc národní." Ma-
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saryk vyslovoval takto myšlenku, kterou kdysi už Havlíek
vyslovil svým zpsobem proti Kollárovi, když pravil proti jeho

starému romantismu a staré archeologii: „Mn alespo Jest nyní

jeden živý a iperný slovanský hošík, z kterého nco mže být,

milejší, než všechny staroslovanské bžky, co se jich zde vy-

kopalo a vykopá, ulilo a ješt ulije/' Výslovjíé to ekl Masaryk
v eské otázce takto : „My musíme k historickému nazí-

rání, k nazírání v minulost pibrati (mimo historickou vdu)
ješt vdy, jež historickými nejsou a jež pouují nás o svt,
jaký jest a bude, tedy vdy pírodní a sociální. Že k tomu máme
pímo i nadání, nejlépe dokazují jména jako Rokitanský, Škoda,

Purkyn — o to bží i vdy tyto znárodniti, pivtliti je do ná,

rodního vdomí . . . My proniknouti musíme tajenmou rouškou
pítomnosti, my poznati musíme ten život pítomný a jeho pravé
podmínky, a z toho poznání, jež pirozen musí býti doplnno
poznáním historie, musíme smlým elem hledti v budoucnost."

To je druhý úkol národního programu. Nemžeme jít kupedu
s hlavou jen dozadu obrácenou. „Zázranou mocí páry a elek-

tiny dána pomrm svtovým nová víra, staré hráze mezi ze-

mmi a národy mizejí vždy více, všecky eledi, všecka plemena
pokolení lidského sblížily se k sob, dotýkají a otírají se o sebe

vzájemn a samožilové každého rodu náležejí napotom do íše
bajek." Národ eský nežije prost na osamoceném ostrov; proto

se musí pizpsobit svtovým pomrm.
Jaké z toho plynou požadavky, o tom Masaryk mluvil velmi

obšírn a obsažn ve svém pateru stžejných knih programových.
Ne všichni tenái kladli draz na tytéž dva požadavky. Mn se

zdá, že bych mohl hlavní ony moderní poteby našeho národa
ve smyslu Masarykov sestaviti takto : Je potebí

— co nejvtšího vzdlání národa, kdežto vzdlání naše kon-

cem století má nedostatky; je potebí organisované práce

t. j. sbírání všech sil a sileek, aby se národ držel vnitní
silou;
— abychom pokrok a svobodomyslnost v naší dob projevo-

vali svobodou myšlení, demokratismem, lidovostí a sociálním

konáním

;

— abychom vnitní silou usnadnili si boj národní v Ra-
kousku a v soupeství s národy; ovšem také svou mrav-
ností.

Politiku národní, která se na tchto základech má zbudovat,
nazval Masaryk prost — politikou pokrokovou. Politik

pokrokový, na vdeckém podklad budující, vynasnaží se podle
Masaryka postehnout smysl eské historie, ale bude mít oi
otevené také pro pítomnost a vnikat do smyslu prožívaného
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života. Stranu pokrokovou povede pokroková i d e a t. j. víra, že

národové mohou pokraovat a zdokonalovat se. Strana pokro-

ková bude mít také svou taktiku, založenou na vcnosti (vc-

nost není nedostatkem citu a nadšení), na principu života (práce)

a ne smrti (revoluce). Politiku bude i)okládati však za výsled-

nici všeobecné kulturní práce, proto bude cenit „politiku nepoli-

tickou" a bude hledt využitkovat politicky všech sil a sileek

národa. Politika musí podléhat soudu vdy, ale také mravnosti;

macchiavellism je pežitkem.
Souvislost pokrokové politiky a mravnosti jeviti se bude u po-

litika v pomru jeho k náboženství a církvi podle Havlíkova
upozornní, že církevní absolutism je poduškou svtského t. j.

státního. Proto se musí eská i)olitika odcírkevnit. Musí však
být i protiklerikální. To znamená pronásledovat náboženskou
lhostejnost (liberalism), nebo ona je vítaným spojencem a po-

mahaem klerikalismu, zneužívání náboženství k úelm svt-
ským.

Politik pokrokový, jemuž jde o svobodu a rovnost, bude demo-
kratický a bude elit aristokracii nejen v politice a hospodáství,
nýbrž i ve vzdlání, umní a mravnosti: aristokracie vyluovala
ženu z funkcí církevních a vj luuje ji posud z politiky a veej-
ného života.

Politik pokrokový nebude budovat národnostním úsilím jen

eskost jazjka, nýbrž samobytnost celé kultury, aby celý náš
karakter bj 1 eský.



NACIONALISM

r rvní podmínkou Masarykovi bylo, jestliže si ml rozumt se

svými tenái, aby vj ložil, jak on se vypoádal s na ci o n a 1 i s-

m e m, t. j. aby povdl, jak smýšlí o niirodech a národ vlastním.

Proto v eské otázce napsal

:

„O národech i o národ vlastním mže se souditi docela ne-

strann a není teba zbožiiovati vlastní národ; mn na p. Slo-

váci, protože poznávám jejich chyby, o nic nejsou milejší, než

když jsem chyb tch nepoznával. Nepochopuji, pro poznání sku-

tenosti by vadilo pirozené lásce vlastního lidu, jazyka, národa.

V národy zvlášt vyvolené nevím. Nemám poteby snižovati

národy jiné, aby mj tím vynikal. Poznávám také chyby jiných

národv, ale ty mne tak nepálí jako chyby národa mého — mne
samého. Uznávám pednosti národ jiných ochotn, ale to na cit

mj národní nemá vlivu žádného. Myslím, že je mravní povin-

ností mluviti o národech vlastním i cizím odkryt: národnostní

augurství pekáží vlastnímu pokroku."

„Pesvduji se poád více, že o vlastnostech národ soudívá

se tém pravidlem nesprávn neb aspo povrchn. Lidé na
lidech jiných obyejn vidí jen, co jedí a pijí, jak se šatí, a ty

dojmy smyslné a práv proto silné mají pak vliv na úsudek
o karakteru — není ovšem snadné poznat duši lovka a ná-

roda. Pijímám tudíž úsudky takové co nejopatrnji, ba pímo
s nedvrou — sám proto úsudku svého pronésti se takoka
ostýchám. Staí posuzovat jednotlivá spoleenská zízení, n-
které jednotlivé vlastnosti duchovní a tlové — vbec neodva-
žuji se k paušálnímu ani chválení, ani odsuzování podle zvyku
tch, kteí dnes z národnostních vášní a rozilení žijí."

„Jako pi lovku i pi národu hledím hlavn na duši a ducha.

Jazyk nepokládám za svatý, ale za prostedek sloužící duchu ve
zlém i dobrém. Mateský jazyk pirozen jest prostedek nej-

milejší a tudíž i nejúinnjší. Ve sporech národnostních jde mn
pedevším o zápas duchovní — idee a city, mravní cíle mn roz-

hodují. Pokládám braní jazyka za barbarství bezduchého mate-
rialismu a politického mechanismu. Proti hmot však bojovati

chci duchem; proto jsem dávno vystoupil z církve modloslužeb-
ného slovíkáství a národnostního fanatismu. Mravnost — lid-

skost musejí býti cílem každého jednotlivce a národa. Zvláštní
národní etiky není."

..Nespokojujme se slovanstvím a Slovanstvem — studujme vždy
echa, Poláka, Rusa, Srba. Negeneralisujme ukvapen; jen ty
vlastnosti, které skuten všem slovanským národm jsou spo-
lené v míe stejné, pokládejme za slovanské (všeslovanské)."



co JE PRÁCE PRO NÁROD

Zola napsal list k mládeži o práci, také Masaryk psal a mluvil

o práci. Zola vyslovil se pro fanatism práce vbec; práce pro

práci. Masaiyk chtl vždy práci uvdomlou. Když nedávno jako

president psal list organisátorm Akademie práce (28. pro-

since 1919), pravil v nm: „Poád víc si uvdomuji, že velký

plán organisovat všechny pracovní síly celého národa je pokra-

ováním pansofických tužeb Komenského. Na vdeckém základ

má býti vybudována nejvyšší výkonnost celého národa a státu.

Všecka prakse má býti soustavn vybudována na vdecké teorii,

veliký plán má vésti všecky pracující a sjednocovati jejich úsilí

v pesný poádek a harmonii. Poteba usilovné práce ve všech

oborech nemohla býti lépe vyslovena nežli Vaším programem.

A nebží ovšem jen o práci, nýbrž o práci uvdomlou,
o práci, sloužící velkému cíli mravnímu perodu národa. Abych
to však vyjádil: Také ert pracuje a pracuje mnoho a chyte.

Naše národní práce musí uskuteovat Šlechetné tužby, musí

býti spravována vznešenými ideály. Nestaí pracovat z donucení,

z hladu — práce a co více práce: práce je mravní povinnost

každého uvdomlého obana eskoslovenské republiky.

Láska k bližnímu, láska k národu, oddanost k lidstvu musí býti

úinnou — kdo nepracuje, kdo vykoisuje práci jiných, není

Cech a Slovák, není lovk."
Tak o práci Masaryk soudil \žáy. Byl hlasatelem práce, uvdo-

mlé a úelné. Práce má mravní cenu, ví-li lovk, pro pracuje.

Demokracie zamítla starozákonní názor, že práce je kletbou lidí.

Demokracie dosadila práci za revoluci jako život za smrt, pro-

hlásila práci za podmínku šastného života, za požehnání. Ale

ponvadž i zlý duch pracuje: vzdlaný lovk pracuje pro vzd-
lání, osvtu a pokrok lidstva. Která a jaká to práce, o tom Ma-

sarjk nenechával své žáky v nejistot.

Práce pro vzdlání lidu je pedevším totožná s prací pro ná-

rodnost, jak ki'ásn totéž v) slovil Lavcleye: „Založte v kraji

obydleném surovým lidem školy, postavte železnici a strpte

tiskárnu: po dvaceti letech bude národní cit probuzen k životu;

na sklonku druhé generace zpsobí výbuch, stane-li se pokus
potlaiti jej. Osvtou nabývá lovk sebevdomí a dospívá k tomu,

že chce svobodn ídit své kroky. Práv tak se vc má s národy.

Jsou-li pohrouženi v nevdomost, dají se vésti i od cizinc. Jak-

mile nabudou vzdlání, nestrpí více tchto pán a chtjí se bráti

za splnním svého poslání, zbaveni všeho poruenství. Takovým
zpsobem rodí se otázka národnostní práv z pokroku vzdla-
nosti." Týmž zpsobem i Masaryk se vyslovoval. Práce národní
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není než zvyšování vzdlanosti lidu. Není vlak nejvzdlanjší

ten národ, který má adu vzdlaných jednotlivc, nad prjnr vy-

soce vzdlaných: vzdlaný národ je teu, v nmž je vzdlání vše-

obecn rozšíeno, v nmž není analfabet. K tomu má smovat
kulturní politika národní a demokratická.
Práce inteligentova nejlepší je ta podle Masaryka, abys každý

myslil na sebe, na své vzdlání. Takto Masaryk mluvil na p. ke

studentm v Naší nynjší krisi: „Student nejlépe pracuje

pro národ, pipravuje-li se svdomit pro budoucí své povolání.

Neteba si lámati hlavu, ím prospjeme národu
;
jestliže studuješ

medicínu, nejlépe národu prospješ, budeš-li dobrým a svdomi-

tým lékaem; ty zase prospješ nejlépe, budeš-li dobrým a svdo-

mitým uitelem — jak jinak máme každý pracovati pro národ?"

Heslo „vlastenec", „dobrý Óecl' je abstraktní a velká hesla se-

všedují. Sevšednlo heslo svobody, sevšednly nejkrásnjší ideje.

„V takové dob není jiné pomoci, než držeti se pevn starých

uznaných pravd mravních a podle nich spravovati kroky své.

Vlastenectví, jak se hlásá, nedává pro život tch pevných pra-

videl, na kterých bychom žili a umírali . . . Národ — národ není

abstraktum ... Ty, on, jámy v š i ch n i j s m e národ a mi-

lovati ten národ znaí milovati hned tebe; tebe, jehož znám,

o nmž vím, co t tíží. Nedovedu-li milovati tebe, nemiluji národ,

nanejvýše i)ranepatrnou národu ást — sebe. Vidím-li však

v národ své bližní, pak vím vždycky docela urit, jak a co mám
jednati; pak moje láska k národu je živá; kde není takové lásky,

tam to slovo je fikce, egoism. eský student zajisté pestane spo-

leenský život posuzovati s takového mrtvého stanoviska, za to

zajímati se bude sociálními otázkami, nejen ekonomickými, ale

i mravními a vbec všemi. Náprava eskému životu nebude z ví-

deského parlamentu — napraviti se musí vnitní náš život,

a to znaí, že napraviti se musíme já, ty, my všichni."

Pímo varoval Masaryk mládež ped životem agitaním a spol-

kaským, ped pedasným novinaením a inností ve službách

urité politické strany. Spolky jsou užitené, vedou-li život

ideový. Politické vzdlání je žádoucí a nutné, ale mládež má se

k politice pipravovat vdecky. „Právník, medik, technik, filosof

atd. — pravil Masaryk s hokou píchutí — ten onen byl poli-

ticky inný. Jezdil po zemi a agitoval. Podailo se mu v Zlá-

mané, Kivé a Malé Lhot pro svou ideu získat sto lidí, voli
nevoli — stojí to za to? Jsou ti lidé skuten získáni té jeho

ideji trvale, netoliko na chvilku? Pochybuju. Ale nepochybuju,

že by týž akademik všecky ty ti Lhoty a celé byl té své ideji

získal úpln a trvale, kdyby naped byl piln studoval a pitom
všeobecn a politicky se byl vzdlával, zkoušky dobe odbyl
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a v té oné Lhot se usadil jako léka a uvdomlý oban psobil.

A te ješt poítejme: Náš akademik pi své innosti ztratil rok,

dva, ti, tyi — poznává na konec, že musí složit zkoušky, musí
poítat znovu a znovu, ale to jde tžko, velmi tžko . . . Jeho

pítel a kolega, který s ním tak neagitoval, ale piln studoval,

je dnes v té Lhot již koncipistou nebo lékaem a pracuje pro

své i jeho ideje . .

."

íkává se, že v mládeži má se budit nadšení. K tomu Masaryk
odpovídal: Mládež eská, národn uvdomlá, vždycky mla a má
nadšení dost, miluje-li opravdov svj národ. Mládež je nadšená
sama sebou, protože je mládež. Bez nadšení by nepoídila nic.

Ale dležitjší je upozorovat mládež, kam nadšen má
smovat. Naše mládež musí mít pevné pesvdení, nikoli

pesvdení náhodou nabyté, nýbrž pesvdení zdvodnné.
Zdvodnné pesvdení je nadšené i vášnivé, ale není slepé,

zejména proti dvodm pesvdení jiného.

Co platí pro lovka mladého, platí také pro starého a pro
každého. Zapomnli jsme se vzdlávat, je teba dohánt. Od
poátku života konstituního široké vrstvy národa zvykly si

ekat od politiky dovršení našeho obrození a spásu. Pi novosti

konstituního života zdála se politická innost být souhrnem
a vrcholem národní práce. Nikdo neml odvahy vystoupit proti

tmto populárním názorm, aby se nestal nepopulárním a nezdál
být suchým doktrináem. Ten údl ekal zajisté každého, kdo
v letech 60. a 70. byl by se osmlil národu íkat, že státní a poli-

tický život nemá pro národ té dležitosti, kterou mu doba pi-
suzovala. Jisto bylo, že naše obrození dovrší se až tehdy, až
se domženie svésprávy v jisté form politické samostatnosti
(na víc jsme se neodvažovali myslit), až budeme cele svými
správci a pány svého osudu. Dosažení cíle stávalo se poád
tžším i tak. Ale ani v pípad plné samostatnosti státní nesmli
bychom pece zapomenout, jaký je problém malého národa v té

svíravé „centralisaci svtové", kde Palacký pokládal malý stát

za nemožný, a jestliže malý národ vbec mže se udi-žet, tedy jen
neúmornou prací osvtovou.
Na tyto výzvy Masaryk myslil, když pravil, že „není pro nás

malikostí, jak se vzdlává naše akademická mládež, budoucí
pedstavitelé a do znané míry vdcové lidu." A když konsta-
toval vc velmi vážnou a neutšenou, že „eský student nemá
dosti vzdlávacích prostedk a proto v míe menší, nežli si

páti, staí na svj nesnadnjší národní úkol. Nemá vzdlávacích
prostedk dost, protože nemáme pro dostatené odborn a vše-
obecn vzdlávací literatuiy a protože nezná cizích jazyk tolik,

aby si nastádal z cizích literatur, eho ve vlastní se nedostává."

42



Souasn zjišoval jiný zjev vážný a neutšeny: „Na ten as

erpají tém všichni vzdlanci eští pouení z literatury ne-

niecicé Myslím, že není v literatue, vdecké i krásné, ani pet

lidí - pravím pt - kteí by se byli vzdlali literaturou ne-

nmeckou tak, že by v jejich vzdlávání nmeclíý vliv kulturní

nebyl pevládal; tch, kteí by docela bez nminy se byli vzd-

lali, myslím, že mezi námi vbec není." Chtli jsme miti sve-

ráznou kulturu eskou a myslili jsme nmecky.

Jsme málo vzdlaní, to opakoval Masaryk v tch letech pri

každé píležitosti a zrovna bioval do práce každého echa,

dokazuje, že naše politika jako u národ jiných musí byt zalo-

žena a provázena hlubší a v š e s t r a n n j š í prací kul-

turní musí býti praktickým užitím politického a obecného vzd-

lání vbec. eští politikové musejí to dovést, aby pro vec svého

národa užili všech vymožeností pokraující vdy moderní. Není

pravda že naše poliíická nedostatenost tkví jen v karakterech,

tkví nemén v nedostatku vzdlání a tím v nedostatku uritých

a pevných názor.
' -

i

Názory Masarykovy o práci národní nezstaly bez uspeclni.

On sám byl arci vzorem pracovitosti a tím své názory podpvral.

Kdo zná pomry z let ped ním a pomry z let 90. století minu-

lého, pizná, že se u nás horliv zaalo pracovati, kypla prae

literární a vdecká, houstly organisace hospodáské, prmyslové

i finanní, a ve všech oborech pibývalo nám vzdlaných jednot-

livc. Ve všech pak oborech bylo znáti „neviditelnou církev Ma.

sarykovu".



NÁRODNOST A ME Z IN Á R O D N O S

T

»Já jsem nikdy nebyl vlastencem, nikdy jsem nevlastenll,"

pravil o sob jednou Masaryk. emuž se má rozumt tak, že

vlastenení bylo mu protivou k vlastenectví skute-

n é m u, o kterém lovk nemluví. Cím uvdomlejší vlastenec,

tím mén. Vlastenec nedeklamuje: „Já jsem Cech a kdo je víc."

Nebo láska k národu a vlasti jsou a mají být vci samozejmé.
Masaryk si však pál, aby i vlastenectví eské, zejména u mlá-

deže, bjlo uvdomlé. Bude-li uvdomlé, zatouží a potíhne z ma-

losti k výšinám a naplní sAj obsah hlubšími prvky.

„ím menší je kruh, ím osamocenjší je spolenost, v níž

žijeme, od jiných, tím menší, nechutnjší a nesnášelivjší jsou

naše pojmy, knihy, jež píšeme, a díla umlecká, jež vydáváme,

protože nám mimo n nic není známo, co by nás vedlo ku blaho-

dárnému srovnání a co by nás nabádalo. . . Kdo mezi vrabci je

prvý, není proto prvý v ptactvu . . . Malí nárdkové myslí a cítí

takoka jen napolo, jejich myšlenky a city mají krátká kídla
anebo konen vykrvácejí v ohromné námaze, potlaujíce násiln
národy jiné — všechna jejich kulturní práce má v sob nco
nepirozeného, nuceného, zato národové velicí, když k žití

ducha se jednou probudili, vyšinou se až k nebi a objímají celé

lovenstvo, a to všecko stává se lehce, pirozen, bez tlaku

a násilí proti jiným." — KoUár.

„Cas jest, aby povzbudil se znovu národ náš a orientoval se

v duchu vku nového; aby povznesl zrak svj nad ouzké meze
své otiny, a nepestávaje býti vlastencem vrným, aby spolu

stal se svtoobanem bedlivým a opatrným. Musíme i my
ouastniti se v obchod svtovém a koistiti pro sebe z pokroku
všeobecného." Palacký.

„Jsme už na takovém stupni vzdlání, že to už pražádnou
zásluhou není, když je nkdo vlastencem; k národnosti své se

znát a ji ctít první jest povinností každého vzdlance, zárove
ale i povinností nejlehí, ponvadž nám nyní už povinnost na-

stává, abychom národ svj na výši svtového uvdomní a vzd-
lání postavili a jemu takto nejen k uznání dopomohli, ale i život

pojistili. To je náš kosmopolitismus." Neruda.

Masaryk se na takové názory Kollárovy, Palackého, Neru-

dovy a j. odvolával, když národu a mládeži vštípil své pojmy
o vlastenectví. Láska k národu a práce pro národ rozumly
se samy sebou jako city pirozené a ist lidské. Ale chceš-li

uniknout národní malosti, „chceš-li vypáit svt," musíš mít
pevný bod Archimedv: rodinu a národ, o nž se opeš.
Docela pijímal známý výrok Turgenvv: „Vlast mže se obejít
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bez každého z nás, ale nikdo z nás nemže se obejít bez vlasti.

Bda tomu, kdo to myslí. Dvakrát bda tomu, kdo se vskutku bez

ní obchází! Kosmopolitism — je nesmysl, kosmopolita je nula,

mén než nula. V nenárodnosti není ani umní, ani pravdy, ani

života, není nieho." A podle Masaryka o nic lepší není naŠe —
slovanství, plané blouznní a mluvení o slovanství, jednotném
jazjce a písni, azbuce a p., slovanský kosmopolitism. V tom
smyslu dával za pravdu zase Havlíkovi. Reknu-li: „Jsem Slo-

van", je to nesmysl, protože: „Jsem Cech" — s pevným národním
vdomím eským. 1'Tvahy o ešsví Masaryk shrnul: „Kdo není

ani všeobecným ani slovanským kosmopolitem, ten i svj cit
národní živ bude mít zakotvený ve své rodné vísce, ba v své
rodné chaloupce, to bude pro jeho cit ten bod, z nhož \ypáí
ten náš svt eský. Láska k vlasti musí být uvdomlá, musí
mít docela uritý' pedmt, cit bez uritého pedmtu se rozplývá

a chtní nemá, eho bj^ se chytalo. Nerudovi tím místekem byla
Malá sti'ana; Lermontov ve své známé básni (Rodina) opsal

tento uritý, pevný, konkrétní cit, práv tak jej opsal Burns
(My hears in the líi^lands. \\herever I go) a tento silný, pravý
cit k vlasti má každý, kdo o vlasti a citech svých mnoho ne-

mluví."

Masarykv bod byl hodonský domek, z jehož okýnka hledíval

na Pleso a Cejkovice. jež mu nejvíc pirostly k srdci.

Tento národní cit lovkv není ve sporu s mezinárodností,

kterou Masaryk hlásal jakožto dsledek ideje humanitní. Po-
smíval se tm, kdož íkají: Clovckost, láska k lidstvu je pkná
vc, je ideální vc, ba je to vc dokonce oprávnná, ale naped
musíme si zabezpeit národ, naped musíme zabezpeit státní

právo a teprve potom filosofové a humanita mohou ešit své
ideální otázky. Odpovídal : Což pak je njakj' asový rozdíl

mezi programem národnostním a humanitním? „Národ není mimo.
není vedle lovenstva a proto všecko, co dláme pro národ
(dobré i špatné), tím samým dláme pro lidstvo; pro lidstvo

samo ani nic dlat nemžeme, protože nestojí proti, mimo nebo
nad národem. Národ je ást lidstva, nij' všichjii jsme lidstvo . .

.

Pro ideál lidskosti úsiln a prakticky lze pracovat pedevším
doma. Jen blázen a fantasta chtl by, jsa echem, tkat po Nm-
cích, Francouzích a je s\on prací obtžovat — doma pracuj
a pracuj i když ti vlastenící policie pekáží, tak zní katego-
rický imperativ humanitní... Mezinárodnost? Nebudeme vy-
kládat, co již opakováno do omrzení, že mezi národnost není
beznárodnost a p r o t i národnost." — Mezinárodnost našich
dn je docela nco jiného než starý kosmopolitism. Mezinárodnost
pedpokládá národnost. Kosmopolita zíkal se národnosti, aby
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mohl být svoobanem, Cech naopak zvelebuje svou národnost,

abj' v mezinárodní spolenosti ml svj hlas a význam.
Masaryk vil vždy v sílu národnosti eské a v krásné

schopnosti našeho národa. Proto vil ve svébytnost a svéráznost

eské kuKury. Smr Masarjkv — realism chtl být mezi
jiným také pokusem znárodniti všecku vdu a filo-
sofii; znárodnit, ale nezadat vdecké pesnosti; chtl uka-

zovat cestu k tomu, abjchom svou národní filosofií, duchem
literatury a umní a na konec celým životem pedstavovali svou
eskou kulturu, jinou kulturu, než mají národové jiní a ze-

jména jinou než nmeckou. Emancipovat život náš, umní i vdu
od vliv nmeckých bylo vdomým cílem Masar3'kovým a sám
emancipaci tu provádl u sebe i svých posluchav od prvního
okamžiku, co v Praze promluvil. Všichni národové mají celkem
nco stejného ve svém snažení — stejný cíl; ale nemají stejnou

metodu. My Cechové máme dojista úkoly do budoucnosti stejné

s ostatními národy, ale neuvdomujeme si je ve své národní
zvláštnosti. Naše humanita má jiný pramen a je jiná než

na p. Dostojevského všelovctví spojené s ruskou národností

a s pravoslavím — to ruské všelidství chce spasit Evropu, roz-

ešit sociální otázku úinnou láskou (vina pomr je vinou
všech), ale ví také ve válku a nehrozí se války, protože ona
v lovku budí veliké cnosti, zejména obtavost. eský problém
lidství je více náboženský a sociální, a Masaryk proto vybíral

z eské literatury spisovatele sob milé, na kterých demonstro-

val, co pokládal za projevy duše ryze eské. Mácha studoval lid

a jeho problém eský v Máji je: má-li vit. Nmcová má
veliký wznam studiem chudých lidí, sociální láskou k eskému
lidu, k uhntené žen. Neruda mnoho myslil, jak vybednout
z malosti, soucit vedl ho k „Trhanm", v otázkách mravních
je písný, jakási istota je v nm. Neznám mohutnjších a ná-

rodnjších písní nad Zpvy pátení, napsal Masaiyk.
V Macharovi již jako mladíkovi (Confiteor, Magdalena) po-

znával, že náboženský a ženský problém je u nho prvním
a stálým. Kuntické si vážil, že pemýšlela o problému istého
muže eského.
..Národnost není jen v jazyce, ale je v stát

a politice, v hospodaeni a sociálním usilo-
vání, v mravnosti a zbožnosti, ve vd. filo-
sofii a umní. Proto náš moderní program národnostní velí

nám obrodn pracovat koncentrickv ve všech smrech a ve
všech najednou: rozdlit teriy dobe národní práci, sebrat

vjedno . . . Jak by bylo v Cechách jinak. kdybA"^ v každé vísce

eské byl aspo jeden lovk, který by procítil celý problém
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eského národa a psobil teba v tichosti k velikému cíli. Po-

znání národního myšlení a úsilí u národ jiných mže a musí

nás popohánt k závodní — Dále a výš!" .

Výklad o národnosti a mezinárodnosti byl jasný. Také názor,

že pstování národnosti má být živé, naplnné láskou, ale uvdo-

mlé, abychom i k politické samostatnosti své využili své samo-

bytnosti a duchovní samostatnosti. Tato eská samobytná kul-

tura že je víc než politická samostatnost, nebo „život státní

a politický je jen skrovnjší ást života duchovního vbec." —
Ani v tom nebylo nejasnosti, když Masaryk uil, že tato samo-

bytná duchovní síla vysvobodí národ také z oné malosti, když

budeme stále poznávat, kam jiní národové dospli, abychom

s nimi drželi krok a po pípad i vítzn soupeili s nimi. Což

pedpokládá, že se u jiných národ budeme uit, že peneseme

celý myšlenkový svt do své domácnosti „a spracujeme pak

v sob vše v celek nový s tím, co jsme s mateským mlékem

už obdrželi a ve vlastech svých seznali." (Neruda.)

A pec! Pece nebyli jsme dosti zralí nebo stízliví pochopit

vci, jaké jsou. Vytýkáno Masarykovi, že je studený a suchý,

jen odmen logický a že srdce jeho neplápolá vlasteneckým

žárem.



PRÁCE A REVOLUCE

JVlasaryk byl od as Palackého a Havlíkových první vdce,
který národu postavil ped oi problém, jak soudit o revoluci,
a prohlásil s nejvtší rozhodností: Já jsem proti revoluci, proti

každé násilné revoluci, vím jen v reformaci, v reformu v nej-

širším smyslu. Proti revoluci položil práci. Ve vychovatelské
innosti Masarykov, kterou chtl národ uit demokracii, bylo

horlení pro práci nejhouževnatjší.
Palacký odvodil z djin eských nauení, že se máme varovat

násilí a revoluce. Když jsme za husitských válek — za re-

formace — donuceni byli k obran, zvítzili jsme nadšeností
ducha pro ideje, svou mravní zachovalostí a vj^šší osvtou. O dv
st let pozdji podlehli jsme v podobném zápasu na Bílé hoe,
protože jsme se odvolali k mei a k násilí, kdežto jsme neped-
ili nad své nepátele vzdlanost ducha.
Mnohem podrobnji a názornji obíral se revolucí Havlíek

práv pozorováním nejen historie všeobecné, nýbrž té souasné
historie 1848, kterou prožil. Že národ proti politickým utlao-
vatelm má právo k sebeobran, rozumlo se mu samo sebou,

ale revoluce proti despotm bjla mu krásnou vcí, jen když se

podaila. Mimo to revoluce sama nepostaovala mu k dosažení
a udržení svobody a v takovém pípad revoluci pokládal za

'

marnou a škodlivou. „Já vbec jsem veliký nepítel revoluce
se zbraní v ruce a držím hlavn na revoluci ve hlavách
a v srdcích . . . Kde není národ zachovalý a vzdlaný, tam jest

marné svrhovati revolucemi staré vlády, nebo zase se díve
nebo pozdji všechno zlé navrátí, teba se osoby a okolnosti
zmnilj . a národ nemá z revoluce nic než trošku škody a ne-

poádku."
Masaryk probudil ze zapomenutí úvahy obou mužv o revoluci

mezi souasníky. On otázku revoluce znova rozvinul a prohlásil

ji za vc první dležitosti, pímo za problém eské tak-
tik}'. Každý politicky myslící Cech musí si rozešit otázku,
máme-li myslit na revoluci i pustit ji z hlavy. Revoluce byla
otázkou Cechm vždy horkou, nebo od reformaního pevratu
husitského nebjlo v národ klidu a pokoje a v Evrop celé

19. století vyplnno bylo revolucemi. V mládeži eské, jež se

soustedila v takzv. hnutí pokrokovém, váše revoluní dímala
pod povrchem a roku 1891 i vybuchla — ovšem spíše jen iako
dráždní policie. Masaryk byl neúnavný, aby národ od revoluce
odvracel. Vycházel ze své humanitní ideje, ale podpíral své
názorj- i nejmodernjšími mysliteli cizími. Engolsera. Plechano-
vem a j. V Dlnickém kalendái r. 1895 vyložil své
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názoiy dlníkm: „Minula se revoluce (francouzská) se svým

cílem proto, že se zpronevila svým vlastním zásadám. Vznikla

proti násilí starého režimu absolutistického, vznikla ve jménu

svobody, rovnosti a bratrství, ale záhy stala se práv tak absolu-

tistickou jako stará monarchie Ludvíka XIV., francouzská revo-

luce se zkazila, protože užívala násilí. Dovoleno jest a má jí

býti dovoleno bránit se proti násilí i mocí; ale násilí za násilí

a opt nové kazí revoluci, spolenost nedomže se svých cíl hu-

manitních, pokud ve jménu lidskosti užívati se bude nelidskosti.

To je všecko tajemství sociální reformy . .

."

Velkou snšku doklad proti revoluci snesl v Krisi: „Já si

nemohu pomoci, napsal tam, a musím konec konc vždy dojíti

k tomuto závru: Jestliže bych sml znásilovat já, pro by ne-

sml znásilovati Džingischan. Napoleon, policajt, x, y, luza

a nepracující zákeník ? Rozkolnikov ve Vin a trestu filo-

sofuje ovšem opan: Napoleon zabíjel, pro by nemohl zabit

Rozkolnikov? Avšak tu práv jest osudný klam a omyl —
nebží o to, co Napoleon dlal a co dlají Napoleonové te, nýbrž

o to bží, co mám a smím dlat já ! Jestliže já, Rozkolnikov, smím

znásilnit, dokonce zabit — pro neáml by znásilnit Napoleon —
tak zní problém mj. tvj a každého. To jest: jednání cizí

nemže býti samo sebou ospravedlnním jednání nesprávného.

Násilí mže plodit jen násilí. Násilníkm v Paíži nešlo o svo-

bodu, sic by jí nebyli pochovali v césarismu — svoboda byla do-

byta revolucí myšlení, která se generacemi a generacemi pipra-

vovala. Podobn u nás násilí a revoluce zašlapala svobodu re-

formaní. Svoboda jen svobodou se utužuje, ne železem a krví."

Revoluce je podle Masaryka pežitek aristokratický, také tajné

spolky jsou institucí aristokratickou. Politická revoluce byla

aristokratický sport, dlali ji vždy velcí páni, z dlouhé chvíle

se bili, jako z dlouhé chvíle pili a milkovali — nerozumné a ne-

vzdlané masy lidu jim robotily, dávaly jim své dcery a ženy

a stavly jim i barikády, jatky . . . Také tajné spolky jsou peko-
nány^ v naší dob jako tajná diplomacie, tajná policie a všelijaké

augurství — všecko je to pravým opakem a popením demokra-

tismu a lidovosti.

Aristokrat si hrál na revoluci a pipravoval spiknutí v tajných

a zednáských spolcích. Co však nesnese svtla božího, nestojí za

nic — to platí o všem ve všech oborech myšlení a konání. Kde se

uctívá revoluce a spiknutí, tam se udržují v politice a ve veej-
ném život intrikáni. V echách mají slovo typití inrikáni v po-

litice — lidé malicherní a prázdní, ale chytí (chytráctví je vždy
malicherné). erstvý doklad Masaryk uvádl z tch dn, kdy
knihu psal: „Máme výjimený stav, který velmi tíží pokrokáe
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a velmi škodí dlníkm; avšak nikdo se k otcovství výjimeného

stavu nehlásí — politické unicum. Díve k persekucím hlásili se

odkrjí jednotlivci a strany — dnes nikdo neví a nechce vdct,

pro vlastn hyl prohlášen výjimený stav. ,Tajný' výjimený

stav . . . ,tajní' politikové demonstrace svými nerozumnými emi
podnítili a pak ,rozumn' utekli."

Všechen odpor Masarykv k revoluci koníval v odmítnutí. Re-

voluce násilná byla mu odporná, pokládal ji za šosáctví. A revo-

luní taktiku v politice (radikalism, rozbíjení parlamentu) stejn

odmítal jako nemoderní, zastaralou.

Co je tedy moderní, nové, pokrokové?

Podle humanity a podle skutených pomr — odpovdl Ma-

saryk — nezbývá nám nežli politická a všenárodní taktika práce.

Práce a zase práce, práce klidná, neústupná. Jak

íkal HavUek: „Jindy umírali mužové pro est, pro blaho svého

národa; my však z téže píiny budeme žíti a pracovati." A ne-

jinak Dostojevský v Bratích Karamazových: Ví v od-

hodlanost mládeže položit život za národ; ví, že mnohý to míní

doopravdy, estn. Ale Dostojevský zaklíná tu mládež, aby ko-

nen tomu svému národu obtovala svého zdravého, mladého

života pt-šest let na trudné, tžké uení, na vdu, slovem na

práci. — „Je možné, aby eská mládež této rad nerozumla, aby

nepochopovala, že národ náš potebuje této obti nezápalné, ne-

hmotné, této obti nové a skuten pokrokové?"
A Masaryk byl pesvden, že národ náš nemá píiny k ná-

silné taktice, teba žije v Rakousku a pod útiskem. Nejenom je

fantasta ten, kdo dnes pokládá za možnou revoluci a oekává
úspch od násilí, revoluní taktika je také zbytená. ,.Kde vadí

vláda a policie našim uitelm, našim knžím, našim advokátm,
našim lékam a jiným všem, aby nepracovali a o pokrok lidu se

nestarali? Kdo nám vadí provádt v našich obcích takovou

správu, správu tak vzornou, že by ji musil obdivovati celý svt?
Dá se v rámci platné ústavy pro zvelebení národního života tolik

a tolik uinit vlastní prací, že to ustaviné volání po pomoci

státu je až smutné." Masarjk mohl se i pi tchto pokynech do-

volati Palackého, jenž zaznamenal v životopise svém, jak bu-

ditelé za Františka I. peovali o vzdlání národa ped oima
krátkozraké policie pedbeznové.
Málokterá myšlenka Masarykova narážela v tehdejším vlaste-

neckém ovzduší na takový odpor jako tato jeho protirevoluní

zásada a jako jeho mínní, že lze mnoho pracovat i v rámci

Rakouska. Dnešní pokolení sotva porozumí tehdejšímu odporu.

Tenkrát se totiž všecko ekalo od eského krále, korunovaného
krále. Nemžeme nic dlat, býval tenor eí, dokud nebudeme
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mít samostatného království. Scdláci nezcelovali pozemky, živ-

uosníi se nezdnižovali, politikové nemyslili . . . protože jsme

nemli eského krále. Bez korunovaného krále byly by málem

eské slepice nemohly snášet vajec.

Když však Masaryk proti aristokratické revolunosti dal pro-

tjšek v demokratické pracovitosti, ekalo se, že o té práci poví

ohromující zjevení. Sklamal velice. On provolal heslo zdánliv
nejvšednjší : drobná práce! Na drobnou práci rozdrobil

i lásku k vlasti a národu, drobnou prací zamrazil bohatýrské

sny v umní a vd, takoka celý život národa i jednotlivc de-

finoval — drobnou prací!
Masaryk pokládal Marxovi za zásluhu, že ocenil drobnou práci.

„Posud lidé práce se štítili a štítí, a štítí se práv té práce drobné,

práce neúhledné, neokázalé, nerozilné. Posud lidé žili více spor-

tem než prací — nyní nastává doba práce drobné. Posavadní ro-

mantismus musí ustoupit realismu. Prací nejsou jen takzv. veliké

iny, prací je také práce mozolná; práce nevykonávají pouze re-

kové, ale také lidé malí a ponížení, o nichž historie ješt vypra-

vovat neumí; prací není jen obtovat život v lomozném ryku
váleném, na njž upírají zraky nejen vrstevníci, nýbrž i po-

tomkové; prací je obtovat bližnímu své síly a obtovat mu je

hlavn prací vj^trvalou. Proti starému režimu aristokratického

sportu ve filosofii, umní, etice, také v náboženství, nastává nová
doba práce demokratické, práce, pravím, nejen fysické, ale i du-

ševní, nové práce v oborech všech."

Nebudiž však nedorozumní stran revoluce. Masaryk byl pe-
svden, že i demokracie smí dlat revoluci. Tu otázku podrob-
nji probral v díle o Rusku ped válkou 1914. Každý lovk smí,

ba musí se postavit na odpor proti ohrožování tlesného i duchov-
ního života, af pichází od kohokoliv a za všech okolností. Každý
se má bránit proti násilí. Revoluce mže být správným prosted-
kem demokracie; o její cen rozhodují mravní pohnutky.



NÁBOŽENSTVÍ A ESKÁ OTÁZKA
NÁBOŽENSKÁ

Rozeznávejme dv vci: osobní náboženství Masarykovo a jeho

náboženské líožadavky pro národ.

T, G. Masaryk je muž náboženský. Pravil v jedné ei na íšské
rad (1907), že ve svém život ani minuty nebyl ateistou. Ví
v Boha a nesmrtelnost duše, a modlívá se Otenáš. Nerad veejn
vykládá, jak dospl k tmto dvma lánkm svého náboženství.

Nebyl by šasten a nemohl býti živ, kdyby neml náboženství.

Náboženské jeho credo jest výhradn osobní credo jeho, nemá
skoro nic spoleného s konfesemi. Masaryk není katolík a není

protestant, akoli formáln náleží k církvi reformované. Masaryk
však proto není d u ch o v n lenem žádné církve, že nestojí na

pd zjevení a zázrak. Podle jeho pesvdení nebylo zjevení

a nebjlo zázrak. On neví a nechce vit; chce mít pesvdení
místo víry a pesvdením nemže se státi nic, emu odporuje

vda a rozum. Rozum mu však dovoluje, aby Ježíš byl nábožen-

ským uitelem a vdcem lidstva. Nikdj^ nežádal Masaryk, aby

stoupenci jeho politití pijali také jeho náboženství; hlásal, že

každý lovk sám má se dopracovati náboženství. Domnívá se

ostatn, že kolik je lidí náboženských, tolik i náboženství. Ale

soudí, že národ nemže být beznáboženský. Normální lovk je

náboženský a normální národové mají náboženství. Tím mén
Masaryk pokládá za možné, aby národ Husv neml náboženství;

aby eský národ byl ztratil smysl pro to, co bylo tyi sta let ob-

sahem života jeho, od Husa až do toleranního patentu. Jde však
o to, jaké náboženství vyhovuje dnešnímu lovku, nebo i nábo-

ženství se vyvíjelo a vyvíjí. To trvalé a nemnitelné jest jen

obsah náboženství a tím obsahem jest : ešení problému v-
nosti, t. j. v náboženství si lovk uvdomuje, jaký je po-
mr jeho k svtu a k lidem; uvdomuje si, jaký je smysl
mého života. Problém vnosti je to, co najdete ve všech prvcích

náboženských a co je práv v podstat náboženství. Pomr lo-
vkv k svtu a k lidem však není nauka, nýbrž praktický život.

Náboženství se žije, a proto náboženství nemže být bez mrav-
nosti, a mravnost sama není už náboženstvím.

Náboženství zjevené je pro dnešního lovka nemožné. Kdo
pochopil vdeckost, vdu a filosofii, ten nikdy nemže být pro
náboženství zjevené, nemže pijmout za pravdu, že Bh lidem

pravdu zjevil, vlil do Písma nadpirozeným jakýmsi skutkem.
Pravda je pouze jedna a to pravda vdecká, kritikou ovená
a zdvodnná. Proto i náboženství musí spoívat na pesvd-
ení, ne na víe. Náboženství zaíná sice tam, kde pestává
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vda, ale nesmi odporovat vd a rozumu. Kdo neví ve zjevení,

postaví se na vlastní rozum. Vždy, které zjevení je pravé?

Kesané mají své zjevení, mohamedáni mají zjevení, budhisté

mají zjevení. Kdybychom mli rozsuzovati, zase bychom byli

odkázáni jen na svj rozum. Nikoli na cit. lovk, jenž se vzdal

víry ve zjevení a zázraky, jenž pochopuje nezmnitelný ád
v pírod a spolenosti, musí si pomáhat sám: musí ten ád pí-

rodní a spoleenský chápat, musí jej pozorovat a z toho pozoro-

váni si dlat pravidla pro své jednání. Takto se sílí

dvra v síly vlastní, dvra v lovka a v lidstvo samo, sílí se

pracovitost. lovk pochopil, že jen prací pomže sob i jiným,

kdežto oekávání zázraku jeho energii jen oslabuje a nií. Kde

není zjevení, není prostedník mezi Bohem a lidmi, netftba nám
knží a jejich hierarchické církve. Lidé náboženští tvoí jen

neviditelnou církev mezi sebou.

Snad tolik by stailo, abychom pochopili, jaké náboženství jest

ideálem Masarykovým pro dnešního, moderního lovka; na-

nejvýš možno pidati podrobnosti. Bh dal podle Masaryka lidem

ne zjevení nadrozumových pravd, nýbrž pozornost, která je

..matkou vdy" a s ní vdní. Mysticism je Masarykovi protivný.

„Mystik chce nejvyšší pravdy dosáhnouti jedním rázem, bez lo-

gické a vdecké práce," tajemstvím, vnuknutím. Ale úkolem lo-

vkovým je pravdy obsažené v pírod, v djinách a v lovku
objevovat vdou a prací. lovk se nemže modlit, aby Bh k vli
nmu zmnil svtový ád a udlal 2 X ^ — 5. Modlitba mže být

jen výlev zbožnosti, zpytování svdomí, soustední duchovní

a životní energie; jen to, emu uí katechismus — pozdvižení

mysli k Bohu. — Hích? Hích se nemže odpustit, nemže se

zapomenout, ale lovk chybující mže se kát tím, že se odhodlá

k lepšímu životu a mravním pokrokem pekoná neodinitelný

poklesek. Zevnjší pokání — mše, pouti, dary kostelm — nikoho

neospravedlní.

Životopisci pipadá úkol, aby osobnost, kterou vyliuje, vy-

svtlil z centrální njaké myšlenky, aby hledal ono ohnisko,

z nhož by celá bytost nevšedního muže vyvírala. Mn jest ne-

sporno, že centrální onou myšlenkou Masarykovou jest nábožen-

ství a ty dv složky jeho: Bh a nesmrtelnost duše.

On se drží osobního Boha, jenž jest a ídí osudy lidstva. Pro
nho není to slepá víra, nýbrž vdecká hypotésa. Co vlastn
Bh je, neví, ale žádný neví, co je ta vná síla. V život Masa-
rykov plynula z tohoto pesvdení, jak si já to vykládám —
nutnost n r a v d i v é h o života; být pravdi výni, jednat
podle pravdy, jako by boží oi na lovka stále hledly, jako by
na tebe patila Vnost. Pijímá-li pak Masaryk nesmrtelnost



duše jako individualista, osobní nesmrtelnost, ne splývání

s vností, dsledek pro praksi životní bjlo niii zajisté pesvd-
ení: Je-li duše moje nesmrtelná, je nesmrtelná už v tomto ži-.

vot, ne až po smrti, již te, v tomto, v každém okamžiku a já

jsem povinen zachovat ji istou a zdokonalit ji v sob všemi

pívlastky dobra, vdní a umní; nic neodkládat pro njakou
vnost vzdálenou. A odtud snad i Masarykv socialism: Není

jen moje duše nesmrtelná, nýbrž také duše mého souseda a kaž-

dého lovka, a já jsem povinen udlat pro druhou duši lidskou

všecko, co dlám pro svou. „Vný vnému nemže býti lho-

stejný," ekl Masaryk.

Mže podle Masarykova mínní být lovk vbec bez nábo-

ženství? Odpovídá: Mže. Mám zkušenost, že mže. „Pro mne
bylo trapné — pravil v chicagské pednášce — pesvdit se, že

jsou lidé bez náboženství. Já také myslíval, jak nemže být

lovk bez pemýšlení, bez politikj% bez mravnosti, tak že ne-

mže být lovk bez náboženství, jako mže být bez vdy, umní
atd. Bud že zapomnl nebo se o to nestará. lovk vdecký si

mže íci: já náboženství nepotebuji. John Síuart Milí byl v-
dom bez náboženství a vyznává to. A pece žádá sebeobtování
pro spolenost. A vidíte, mn bylo ohromnou zkušeností životní,

když jsem se pesvdil, že lidé bez náboženství nejsou horší než
lidé s náboženstvím. Ba asto bývají lidé bez náboženství lepší.

Italský bandita, než vleze do díry pro krádež, pokižuje se, a než
spáchá loupež, dá na mši. Ale nemusí to být jen bandita; mnoho
lidí v církvích a lidé po svém zpsobu nábožní nejsou mravní . .

.

Pece však lovk, který nábožensky žije, je harriionitjší než
ten, kd) ho nepotebuje. Harmonicky vyvinutý lo-
vk potebuje vdy, umní, literatury, filosofie, politiky, mrav-
nosti a náboženství."

Masaryk není nábožensky ncsnášelÍA^. Vždy jen žádal, aby
lidé o náboženství pemýšleli a aby bylo dovoleno svobodn
mysliti. Proto byl i mezi zakladateli Volné myšlenky. Ne-
byl nikdy proti skepsi náboženské, byl však proti lhostejnosti,

nebo skepse pravideln psobila dobe, lhostejnost nikdy. Lho-
stejnost vede tam, že lidé se stávají nepocti-
vými Nebo zstávájí-li zapsáni v církevních matrikách,
pedstírají nco. emu neví, a taková nepoctivost nemže zstat
bez vlivu na celý karakter; nebo ta jejich lhostejnost je nechutí
k myšlení, protože myslit a rozhodnout se je nepohodlné, a lidé

takto lhostejní, jsou povolným násti'ojem každého, kdo za n
myslí.

Kdo se v život s Masarykem potkali, všichni byli uchváceni
.'eho pravdivostí. Ne že by u nho byl vylouen omyl, t. 3. že
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by byl neomylný. Ta pravdivost, vnitní pravdivost psobila na

všechny, nebo vycifovali, že Masaryk nedovede Jinak mluvit

a jinak jednat a nedovede vbec ani mluvit ani jednat jinak

nežli podle pravdy, podle svého nejvnilnjSího pesvdení.
Kdo v život svém déle Masaryka pozorovali, všichni poznali,

že ta vnitní pravdivost nedá mu mlet o poznané pravd, tím

mén o poznané kivd. Ó asto by si lovk posloužil, kdyby

mlel! A ješt by o nm íkali, žo jednal vlastenecky a rozumn
a jakkoli slavn. O jednom svém pípad Masaryk sám jednou

ekl: „Já bych se zrovna tloukl, když si vzpomenu, jak jsem vy-

razil tenkrát s tím llilsnerem. Ale nemohl jsem jinak,
mn to nedalo, mu sil jsem." Komu to nedá a kdo musí,

ten se potom také nebojí. „Nebát se!" také jedno z Masarykových

hesel. — To je dílo Masarykova náboženství. Silný a nepemo-
žitelný jo, kdo jedná ze silného pesvdení, z víry. Silný hyl

a je Masaryk ze svého náboženství. Byl by ztracen, kdyby nešel

za svým pesvdením. Šel také za svou vrou ve spravedlnost

djin, za svým pesvdením, že djiny jsou ízeny soudcem ne-

úplatným, když odcházel do ciziny uinit podkopy pod Rakou-
skem a jeho pežilou d3nastií.

Mnoho by se dalo ješt dokazovat o náboženství a jeho vlivu

na skutky Masarykovy, na celou jeho osobnost. Ale již je

teba pikroit k tomu, jak Masaryk soudí o náboženství a \

spolenosti a jak dospl ke pesvdení o náboženství a eském
národ.
Masarykv výrok, že eská otázka je náboženská,

stal se svého asu povstným u pátel i nepátel. Výrok pro-

nesen byl, když Masaryk pednášel o Husovi v Kolín r. 1893

a když vytištn byl ve spise Jan Hus, naše obrození
a naše reformace. Masaryk, jenž ví, že Bh jest a ídí
osudy lidstva, jenž ví (s Kollárem), že historie národ není

nahodilá, nýbrž že se v ní projevuje uritý plán Prozetelnosti,

doptával se djin eských, jaké je poslání eského národa mezi
jinými národj'? SI3 šel odpov, že národ nás vstoupil do djin
svtových tím, že vzal na sebe úkol promyslit kesanství a oiš-
tné od nálezk lidských odevzdat všem národm. Náboženství

nebylo soukromou vcí Husovou, národ jako celek vzal jeho re-

formu za svou a podnikl za ni boj na život a na smrt ped celým
svtem. K této úloze národ eský ml npravdovou schopnost podle
Fr. Palackého. Národ eský jest z pirozenosti své zbožný, jako
národ slovanský všecek. Zároveií je od pírody mírumilovíijší
nežli jeho západní sousedé, je svou národní povahou humánní,
je pímo pedstavitelem istého lovctví. Svýni pemýšlením
i životem vypraf -val nejkrásnjší dosud církev kesanskou —
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svou Jediioiou bratrskou. Bratrství je posud nejistším ná-

rodním projevem lovckosti a eské zbožnosti. Masaryk

pijal tyto názory Palackého za své jakožto pouení
djin.
Ale pouení pítomnosti je jiné. Národ stal se kato-

lickým, a katolictví je protivou bratrství. Co zaít? eský lovk
opravdový a myslící chce mít jednotný názor životní, „chce míti

pítomnost s minulostí organicky svázánu, chce míti obsah všeho

snažení v souladnosti se základní ideou své historie, s Bratr-

stvím, s humanitou, chce se spravovati vou ideou netoliko proto,

že je eská, ale proto, že je správná, že jí nedovede odpírati.

eský lovk opravdový, eský lovk myslící nepijímá pustého

nacionalismu a prázdného politicismu. .
." A toto úsilí, jež hledá

smysl eské historie a poslání eského národa, vede nás podle

mínní Masarykova ku problému náboženskému. „Je to problém

eského života a jeho výkladu vbec. Je to však také náš

problém eský: K idei Bratrství dospli jsme svým vývojem

náboženským a mravním ; idea náboženská však, idea náboženské

a mravní reformy byla po více než 400 let pímo viditelným

a itelným obsahem našich djin. Náš liberalism toho zapomíná,

vlastn dlá se zapomínajícím. Ale naše literatura,
naše umní i naši politikové bezdky se utí-

kají do minulosti a zejména z doby reformaní
váží si pedmty své tvorby a politikové
ideály své innosti. Ta minulost, a práv ta nejskv-

lejší doba mla obsah po výtce náboženský — odsud práv
úkol slouiti obsah této doby s nynjším myš-
lení m, jež v tísni moderních vymožeností, dobrých i špatných,

nedovede pochopit a ocenit problém náboženský."

Úkol je vlastn dvojí : navázat na minulost, ale neza-
pít moderních vymožeností. Masaryk pedstavoval si vy-

plnní úkolu takto:

Každý Cech, který si uvdomuje historii svého národa, musí

poznat, jak národ náš po Husovu vystoupení (Hus uznával za

autoritu ve vcech náboženství a mravnosti svdomí lov-
kovo, ne papeže) z devíti desítin husitský, potom bratrský a pro-

testantský násiln bjl pokatolíen. My, potomkové Husa, Chel-

ického, Komenského poznáváme, že katolická a habsburská

protireformace byla duchovním násilím a zatlaením národa do

ady národv ubohých, zatemnlých, a že je naším úkolem na-

vázat na svou minulost. Ne ovšem vrátit se do 15. nebo 16. století

k husitství a bratrství, nýbrž postavit se mezi první národy,

kteí bojují za svobodu myšlení a proti katolicismu a kteí hle-

dají nové lepší náboženství a lepší mravní pravidla života. V tom

56



smyslu naše reformace je poád ješt živá, což velmi jasn vy-

ložil v ei o Husovi, kterou r. 1910 pronesl na Kozím Hrádku.

Masaryk šel mnohem dále nežli Palacký. Palacký hled na

skutenost, že minulost naše je husitsko-bratrská a pítomnost

katolická, podroboval se té skutenosti, a sám osobné pál si

býti Bratrem. Tím ztrácel však z pamti a plánu politického v-
domí o djinném poslání národa eského. Nebo :ítrátou svého

eského náboženství národ náš pozbyl i bohatství života vnit-

ního, které kdysi vytvoil, i)ozbyl i své originálnosti, na život

tom založené. Kdežto Palackému otázka náboženská vyti*atila

se z programu národního v souasném život a eským histo-

rikm, kteí po nm pišli, dokonce již i z osnovy djin eských:
Masaryk, jenž smyslu eských djin vrátil náboženskost, doplnil

Palackého „ideu eského národa". eské djepiscectví už nikdy

nebude moci otázku náboženskou pejít mlením.
eská otázka náboženská není Masarykovi otázkou: zda pro-

testantství i katolictví. Ano. Cech musí umt rozsoudit mezi vy-

znáními historickými, mezi katolictvím a bratrstvím, lutherstvím

a kalvinstvím a musí vydat svdectví pravd, že konfese pro-

testantské všecky stály výše než církev katolická. Stály výše
sxým rozumnjším uením, ješt více však lepší mravností. Pro-

testantští národové stali se od 16. století nositeli pokroku
a vedou lidstvo: konstituce, parlamentní vláda, republika,

demokracie i socialism jsou dti protestantské.

Mnozí žádali po Masarjivovi uritjší pouení, jak se mají ná-

božensky rozhodnout. Chtli by íormulku. chtli by vjznání
víry i katechism. Masaryk však ekl jen, co je a co nemá být

náboženství, ekl, co vytýká dosavadním církvím (i protestant-

ským): závr ponechal každému jednotlivci samému. Vždy ani

Kristus nedal definice náboženství a v bibli nenajde se definice,

co je církev. Masaryk pestal na víidích myšlenkách.
Ze všech složek Masarykovy „eské otázky" otázka nábožen-

ská byla pijata v národ s nejmenším pochopením. Nepo})ira-

telné jest. že Masaryk otázku náboženskou pímo vzkísil jako
Lazara z hrobu: že zvíil mnoho prachu, že zpsobil podivení
v lidech, že otásl lhostejností mnohých, ale v celku vzato úspch
byl malý. Lhostejnost náboženská, k níž vede pohodlí matriko-
vého katolictví, nedá se vyburcovat. A jsou nuiozí kteí nx se

vzdali víry v náboženský pokrok u eského národa. Tístaletá
výchova v katolictví otásla v lidech nejen katolictvím, nýbrž
i vším náboženstvím. Zdá se, že eský národ není zralý ani

k tomu, aby ])ostonpil k protcstantství, které je pokrokem proti

církvi ímské. A kde k totnu i náklonnost byla — teba z dvod
agitan politických, abychom ped svtem nevystupovali jakí»
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národ katolický — Masarjk zarazil linutí svým odkazováním

k vnitnímu pesvdení náboženskému, s nímž se nemá za-

hrávat. eské „Pry od íma!" zamítal.

Rozumí se, že Masaryk prudce odmítal také Voltairovo heslo,

podle nhož je náboženství žádoucí jen pro krejího. Co není

dobré pro mne, není dobré ani pro lid, a jestliže lid potebuje

náboženství, jak inteligenti rádi íkají, potebuje ho i panstvo,

ty, on, my všichni. „Lid potebuje pravdy a poctivosti a proto

hu(T pedevším poctivý každý sám k sob." (V boji o nábo-

ženství.)



SOCIÁLNÍ OTÁZKA ESKÁ

Socialismus, -ciMní ot^.a - ^Jn^U 7^71^ZTt:^
ciho nebo národ ce.Ky

dlnictva zamstnaného

DSvo opolo' iny 19. století je -.^I-^^f^ ^ ^^^^1 y
a ím dále tím více stává se netrplivým se svynu požadavky

abv mlo podíl na výtžku práce (ba i z kapitálu a z pud);)

aby sTabý b> 1 cl^-ní ped vykoisováním silného, aby delnik

Te^I^I^^ K^i M::t^stal se zakladatelem soc^ali^e-

kého uení, které si uinilo cílem zmnit základy výroby ho^

nodáské a tím povznésti dlníka. To se stane revoluci, ktei a

Sdstraíí souLm^é vlastnictví, vyvlastní l-fP^dáské prostedky

a zruší mzdový pomr. Za prostedek k této revoluci hospodai-

ské navriil v 'slavném revoluním manifestu 1846 mezinárodni

fdružení proletariátu s heslem: „Proletái v ech --.^P«^
se'" Soustavu svou Marx sám nazval vdeckou - proti starším

„topi^^- a té vdy jeho dovolávají se stoupenci j^lio, ponvadž

•i poWádají za pevný základ své víry. Zásluha marxismu a de^-

nic4.ého hiutí a jeho uení organisaního je yehka
^^^^^^^

že pineslo nové uení o státu, podle nchoz uce em po itiky je

Mahobyt všech vrstev národa, tedy také vrstev dlnických, nýbrž

i tím že všechny stavy byly vyburcovány z pohodli a bezstaiost^,

nosti'o lid dlný, jenž odbýván býval pouhou
^f

^«^!»"^«^,
Jj,^^*

nechce dobroinnost, almužnu. A spolenost výrobní, tnda lidi bo-

hatých nesmí zstat pi uení evangelia, že chudé mate vždycky

s sebou, nýbrž musí pracovat k takovému radu «P«\«c«;;;^^r:

aby chudých vbec nebylo. Dlnictvo marxovske odmítlo také

uení kesanských církví, které odkazovaly chudé k nebesm

kde teprve pra.ý a blažený život vný nastane '^dczlo zemc e

pouze slzavým údolím a život na zemi vyhnanstvím z raje. Ono

ríipp yivot blažený už na zemi.

Masaryk podrobU v O t á z c e s o ci á 1 n í vdeckou soustavu

Marxovu vrdecké kritice a dokázal, že ideový základ marxismu

i dsledky praktické z nho vyvozované jsou nesprávné, jisté

nevdecké. Což se konen ukázalo po padesáti letech samo

sebou, nebo ani kletby, ani vštby Marxovy se nesplnily, a smcr

takzv! revisionistický v samé vlasti Marxové to doznal Ale

podvracením marxismu se nesprovodí se svta - socal.smns

Masaryk socialism zaadil jako nczbjtný lánek do nan»d.uho

našeho programu. „Otázka sociální - ekl už v tes ke
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otázce — není pouze otázkou dbiickou, Jako r. 1847 nebyla

pouze otázkou selského lidu. Otázka sociální není otázka pouze

tídy a kasty, jest otázkou všech. Povoliti nátlaku dlník
poskytnutím všeobecného práva hlasovacího jest rozešením

otázky jen ásteným a negativním; otázka musí býti rozešena

celá a positivn, a to znamená osvtliti a otepliti hlavy a srdce

všech, znamená duchu dáti moc nad hmotou, znamená potlaiti

sebelásku . . . Organisování sociální dcanokracie vybízí nás

všecky a netoliko politické strany, abychom' s lidovostí to vzali

doopravdy . .

."

V^ Otázce sociální Masaryk ekl to ješt draznji, že

.socialismem nerozumí jen marxism, „Sociální otázka — tof ve-

likj^ fakt vší té bídy hospodáské a spoleenské vbec, bídy

hmotné a mravní, kterou všichni a stále máme ped oima, af

se díváme na pepjch bohá nebo nouzi proletá. a€ pozoru-

jeme život v mstech nebo na venkov, na ulici nebo v domác-

nosti. Sociální otázka — to dn^s znamená neklid a nespokojenost,

touhu a strach, nadji a zoufání tisíc a milion." —
Tedy socialism — ano, Marxism však — ne. Nebo není tou

pravou soustavou, jsa založen na materialismu. Materialism ten

ani v pítomnosti nevidí a neuznává jiných idejí krom hos-

podáské. Popírá vliv náboženství, vliv umní a jiných kultur-

ních složek. Vylouil z lovka cit. ztratil etiku a všecky in-
nosti lidské krom hospodáství. Materialism tudíž nedovede

stanovit úelu svta a života.

Ale nejen v celku, nejen v soustav Masaryk nenašel uspo-

kojení; také v jednotlivostech podvrátil názory Marxovy a En-
gelsovy. Marx dokazoval — aspo v historii moderní — že

veškeré boje politické jsou boji tídními, že všecky eniancipaní

boje tíd pes svou nutnou politickou formu toí se konec koncv
okolo emancipace hospodáské. Masaryk dovodil však, že „v 19.

vku vidíme vli^'J^ a pímé psobení náboženství a církví; vedle

církve a do znané míry proti ní stojí moderní stát a politické úsilí

vbec; v našem století má nepomrnou dležitost princip národ-

nostní; v naší dob psobí organisace kulturní, literatura a umní,
školství, filosofie, žurnalistika atd. Vedle tchto sil máme dále

Wznané rozdlení obj^vatelstva na msta a venkov, krom toho

spolenost biologicky je organisována podle stáí. Máme konen
nejrznjší spolky a spoleenstva a máme takzvané veliké muže
a jejich vlivy, a to vlivy netoliko nežijících, nýbrž i mrt^ých
a dávno mrtvých ... a to všechno ie bojem dvou tíd ?"

Spolenost moderní není složena jen ze dvou tíd — z kapi-

talist a proletá. Ale tato složitá spolenost nežije také jen

bojem. ..Život není samým bojem. Nerozpakuji se tvrdit, že lidé
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všech tíd také cítí svou vzájemnost, že je mezi lidmi a ti*ídami

pocitu upímné lidskosti ne sice pílišné, ale více, než rzní
materialisté nám namlouvají. A ten cit lidskosti má vliv

a vliv patrný. Marx sám toho ve svém Kapitále uvádí doklad
nkolik, uvádje rzné (nedlnické) inspektory a funkcionáe
anglické, kteí pro dlníky dlali dobré zákony. Já dále tvrdím,

že vzájemný pomr lidí a tíd do zjiané míry je také spravován
rozumem; já tvrdím, že dnes a již dávno mnoho hlav o stavu

spolenosti a její budoucnosti pemýšlí hodn intensivn

a upímn, a že také tyto myšlenky mají vliv patrný. Já tvrdím,

že na p. i dlník je si toho vdom, že do znané míry se svým
zamstnavatelem má totožný zájem; tebaže na jedné stran má
proti nmu odpor, zejména je-li tídn uvdomlý, pece na druhé
stran také poítá. ekne se: vypoítavost, e^oism. Také egoism.

Ale lidé jako z egoismu bojují, tak také z egoismu nebojují." Ma-
saryk pipouští, že jest i tídní boj, ale uvádí doklady, že ten boj

má jiný smysl než marxistický. Jedním z doklad jest osvobození
eských sedlák z poddanství r. 1848. Zasáhl stát. A pály tomu
osvobození i nkteré vrchnosti. Psobil také prmysl nátlakem,

protože zabíral pro sebe síly. Boj o -<vobodu sedlák neml rázu
tídního.

Materialism jiekážel také Marxovi, aby náležit ocenil práci
duševní. íkal, že „síla pracovní je pedevším pírodní látkou

pemnnou v organism lidský," to Masaryk prohlásil za mate-
rialism píliš nevdecký. Uznává však, že veliká ást práce takzv.

duševní není vyšší a cennjší než práce dlníkova. Mnohé práce
inteligentní jsou mechanické a šablonovité a nevyžadují víc mjš-
lení, než musí myslit obyejný dlník. „Prostá dlnice nebo
emeslnice (ostatn i žena profesorova neb iiedníkova), která

pi svých skrovných prostedcích vede domácnost a pitom
slušn odchová pt krk, myslí mnohem více a intensivnji než
lovk, jenž po 20 let prosedl ve škole a nakupil si stoh rzných
vysvdení ... Od této obyejné práce duševní musíme lišit pi'áci

vyšší, práci tvrí. Ve vd, filosofii, umní, politice, inženýr-
ství — všude. Všude liší se skutený myslitel a umlec od ..ná-

deníka". Kategorie ty nejsou posud pesn ohranieny, ale jsou
a mají význam veliký. Také v hospodáství."

Proti Marxovu uení o kapitálu Masaryk pipomenul, že sice
všecku tu bídu dosti zná, ale že pec není pravda, že jedinou
a hlavní píinou bídy dlnické je kapitalism. „Chtít všecko
zlo, tak jak Marx, odvozovat z kapitalismu, je pepínáním; sla-
bosti, nedostatky, chyby a špatnosti lidskélío rozumu a srdce nc-
prýští se z jediné lakoty a požívavosti tak veliké minority, jakou
jsou kapitalisté. Marx má o smyslu života z gruntu nesprávný
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názor. Chyba ta netkví pouze v materialismu, v odhadování hod-

noty svclové podle mítka hospodáského — bída prýští se

hlavn ze všeobecné slabosti lidské, mravní a rozumové."

To byla Masarykova teorie. V praktických pípadech však Ma-
saryk uznával vtšinu požadavk dlnictva, poli-
tických i sociální ch, za spravedlivou a proto vždy
cítil za svou mravní závaznost požadavky ty všemožn podpo-

rovat. Vidli jsme Masaryka, kterak roku 1895 v dobách zápasu
o pátou kurii zajel do Brna pednášet pro všeobecné volební

právo; vidli jsme roku 1900, jak vyjíždl na Kladno, za veliké

stávky hornické. Tam pednášel o práci osmihodinné a doklady

statistickými a vdecky zjištným pozorováním dokazoval —
oprávnnost a prospšnost práce osmihodinné. Pi íšských vol-

bách 1901 strana Masarykova nekandidovala, ale pro požadavky
dlnické vzbudila ruch petiní, a podailo se jí opatit více než

1000 peticí. Za Masarjkera šla inteligence a její pomoc znamenala
nejen podporu dlnictva, nýbrž i buzení svdomí v adách takzv.

mšanských.
Pedák soc. demokratický Karel Ddic vzpomnl r. 1910

Masarykovy úasti v socialistickém hnutí eském. „Maje psáti,

ekl, o vlivu prof. Masaryka na dlnické hnutí v Cechách, iním
tak s nejvtší radostí, nebo jsem úpln pesvden, že málokdo

dovede oceniti innost prof. Masaryka tak jako soc. demokra-

tické dlnictvo . . . Odchoval velkou adu inteligent, z nichž

ást je inná též v našich adách a ti, již roztroušeni jsou v rz-
ných táborech, dívají se aspo modernjšími brýlemi na soci-

alism. Prof. Masai-yk, a sám je odprcem Marxova materialismu,

úastnil se inn všeho, co naše strana podni-
kala. Jest spoluzakladatelem Dlnické akademie a svou radou

i pomocí valn pispl k jejímu rozkvtu. Ve volbách páté kurie

byl prof. Masaryk agitan inným, mluvil na schzích voliských
a psal provolání k ženám. Než poalo vycházeti „Právo lidu"

jako denílí, zúastnil se nkterých našich porad a odvedl ve

prospch „Práva lidu" sbírku 1000 zl., jež byla kvitována pod
heslem „Veritas". Když vypukla povstná velká hornická stávka,

tu prof. Masaryk s nejvtší ochotou odebral se do revíru kladen-

ského a enil na táborech stávkujících" atd.

Jiný soc. demokrat Alois Šašek zaznamenal, kterak r. 1907

v plzeském „Pekle" prof. Masaryk pednesl cyklus šesti ped-
nášek „O vývoji novodobého uení socialistického", kterak ho na
prvé pednášce poslouchalo 2000 lidí a kterak od nedle k nedli
zájem a okruh poslucha rostl. „Pednášky Masarykovy v Plzni

pomáhaly boit velkou hráz malomšáctví a vlévaly do duší

chudých eských lidí zápal a nadšení, do jejich myslí pak svtlo."
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Masarykova zásluha o socialism spoívá v tom, že socialism

pozvedl z líídy dlnické nahoru do všech tíd spolenosti. „Soci-

alisace celého politického a národního života — toC úkol také

nás nedlník . . . Jestliže se v nás <o eské svdomí skuten

probudí, pak budeme nejen milovat bližního, nýbrž láska k bliž-

nímu se uskutení sociálními zákony. Uudeme usilovat

o to, abychom nuzných a chudých nemli." (Pednáška ve Val.

Meziíí' 30. bezna 1907.) Masarykova pozornost k socialismit

uinila do eské spolenosti nedlnické veliký prlom. O soci-

alismu promluvil nedávno jako president, vidt, že problému v-

nuje pozornost ješt vtší nežli kdy jindy.

Starší pokolení i mladší nkteí vrstevníci bývali doteni, ž&

Masarykv program je tak málo nadšený. Pehlíželi dležitou

vc: ím Masaryk nahrazoval nadšení. Starší náš program složen

byl z nadšených hesel a dal se pkn deklamovat, aby obecenstvo

unášel. Masaryk položil draz na praktické pokyny. Jeho pro-

gram byl prospšný a služebný. Vždy sestavit program není

tak tžké. Obtíž nastává, když má být snesen s oblak a položen

ped dlníky, sedláky, živnostníky, vzdlance a fabrikanty.

A toho živlu praktického je práv u Masaryka
vícenežlivnašichprogramechdívjších. Výzva

„pracovat pro národ" mže zníti vzletn, ale návod praktický je

praprostý: bu dobrým emeslníkem, dobrým uitelem... Co

budeme nadšen mluvit o národním ideálu, o národ a vlasti,

když „ešství mé je ástí života mého, které pociuji ne jako

slast a rozkoš, však jak vážnou vrozenou povinnost?" (Machar).

Jenom lovk zvrhlý nemá té povinnosti. Dležito však jest

vdti, jak se národní ideál provádí. Masaryk obnovil starý

eský ideál podle ducha asu, vojsko na pochodu však nenechal

bez orientace. Nebo vyjádeno civilisticky: zákony Masarykovy

provázeny jsou co nejvíc provádcími naízeními, která jsou pro-

myšlena jako zákon sám. Masaryk pednášel praktickou
filosofii nejen studentm, nýbrž i národu. A co hlavního:

Masaryk dal pojmu vlastenec živý obsah, mravní obsah.

Vlastencem pestal být v eském národ, kdo jezdil na tábory

enit, vlastencem stal se ten, kdo konal práci avdomloir

a vbec pracoval!

Spisy Masarykovy z let devadesátých jsou nejdležitjší a sna
vrcholnou složkou jeho psobení v národ. Zpsobily vzrušení,

debaty pro i contra. Dr. Kaizl na p. vystoupil proti Masarykové

teorii humanitní a bránil liberalism. F. X. Salda z kruh mlad-

ších nazval eskou otázku tžkou knihou a J. S. Machar
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mluvil pímo o „eské filosofii", kterou obsahují eská
otázka a Krise. Pravil: „Vzdor všem politickým analysím

jsou to knihy filosofické, živá, hluboká filosofie národa, lidu,

lovka". Názory Masarykovy se ujímaly a obec stoupenc ne-

byla malá, ani se neskládala z lidí bezvýznamných. Masaryka již

zase nesla píze národa, když v Cechách uhodilo.

Uhodila p o 1 e n s k á vražda. Zavraždna u Polné v blízkém

lese dívka, jejíž vrah nebo vrahové nevypátráni. S antisemitské

strany hozeno do veejnosti podezení, že vraždu spáchal ži-

dovský pobuda Hilsner a že to byla vražda rituální. Židé prý

potebují kesanské krve ke svým bohoslužebným obadm.
Hilsner také ped porotou kutnohorskou odsouzen a zjevn pod

vlivem té povry. Jeden z vídeských Masarykových žák ptal

se svého uitele, co tomu íká. Masaryk vyslovil se oste proti

pove, a žák uveejnil dopis v „Neue freie Presse''. Tak byl

prof. Masaryk stržen do vavy. Hájil svého pesvdení bro-

žurkou ,.0 nutnosti revidovati proces polenský" a stal se ped-
mtem útok zpátenických a radikáln vlasteneckých stran.

Útoky si veejné mínní zpopularisovalo ve ^'ýkiky, že Masaryk

hájí židy. A kdo pak by hájil židy jinak nežli za židovské pe-

níze?

Jestliže kdy Masaryk musil pocítit bolest, hokou bolest ži-

vota, bylo to ve dnech, kde známé kruhy seštvaly proti nmu
studentstvo vysokých i jiných škol, které jej pepadlo v ped-
náškách, zamezilo je a Masaryka insultovalo. To bylo nejvtší

ponížení, jehož se mu dostalo v život. Od mládeže!

Ne, Masaryk nehájil žid^ . Vystoupil proti pove a hájil
kesany eské. Hájil národ eský ped Evropou, aby se

nedomnívala, že uprosted Evropy žije národ, kteiý ve stedo-

vku stál v ele svtového pokroku, který však na sklonku 19.

vku propadl pove, za kterou se vzdlaní národové musejí

stydt.

Byli také nkteí, kdož zazlívali Masarykovi vystoupení jeho,

protože šlo o mizerného, hloupého a škaredého žida. Píilo se to

jejich estetice. Masarykovi však nešlo o žida ani škaredého ani

hezkého, o bohatého ani chudého, nýbrž o — lovka, na

na nmž oividn spácháno justiní násilí. Ti, kdož takto pocho-

pili vystoupení Masarykovo, íkali naopak, že to byl boj osvty
s tmou, a Masaryk že nikdy v život neprojevil ušlechtilejšího

a vtšího heroismu nežli v tomto boji za vc zdánliv ztracenou.

Bojoval za eské jméno a za osvícení temných lidí!



IV. LÉTA 1900 — 1913

iVdyž Masaryk psal knihu o krisi, ekl: „Pipoaštím, že po

desítiletém neloyálním boji proti snahám mým jsem snad ponkud
roztrpen. Ale nechci být nespravedlivý." — Když za Hilsne-

riády (1899) postavilo se proti nmu zfanatisované studentstvo

a iiisultovalo jej, byl více než roztrpen, a jestliže neopustil

vlast, zabránila to jen paní Masarykova, le netrvalo to dlouho.

Trplivost jeho byla vpravd houževnatá. Zdá se, že byl sob
vdom staré (a ne píjemné) zkušenosti, že jako pvodní spiso-

vatel i pvodní myslitel musí sob vytvoiti v národ nej-

díve své ovzduší, aby mohl být pijímán a cenn; musí naped
národ povznést tak vysoko, jak vysoko sám stojí, aby mohl být

vidn a slyšen.

Nebylo to po desíti, bylo to až po dvaceti letech. Ani to ne

všeobecn. Ale na rozhraní vku mohli jsme aspo pikroit k za^

ložení vlastní strany, které se Masaryk dlouho vzpíral. Ješt
když dopisoval eskou otázku a Naši nynjší krisi, napsal: „Já

nepochybuji, že by realism politickou stranou být mohl, ale pokud

se mne týká, já skuten nechci." Masaryk spíše se klonil k tomu,

aby realism (aspo jako metoda) zapustil koeny ve všech stra-

nách, zejména aby názory vCeskéotázce uložené daly všem
stranám podnt ku pemýšlení. „Neekám spásy od žádné

strany; — tak konil onu knihu — ale budeme nepemožitelní,

jestliže ve všech stranách a tídách bude vtší poet muž oprav-

dových a myslících, kteí beze všeho umlouvání a viditelného

spojování, každý v kruhu svém, pracovati budou za stejným

cílem. Jako viditelná církev žije církví neviditelnou, tak i my
jako národ budeme bezpen žíti, jestliže nás znaný poet spo-

jeni budeme tím tichým souhlasem, jenž vzniká ze správného po-

souzení našeho postavení svtového a ze správného vysouzení

toho, co a jak kde kdo máme pracovat. Pokud se nerozšíí tato

neviditelná strana lidí opravdových a myslících, kteí se nebojí,

když toho poteba, pravd dáti svdectví i veejn, všecka vi-

ditelná organisace nám nepostaí. Studie tyto Jsou jen úvodem
a vlastn vybídnutím k možnému programu a ustálení takovéto

strany "

K založení strany došlo 1. dubna 1900. Splnily se podmínky:
len neviditelé církve ve viditelných stranách pibývalo. Na
založení viditelné církve realistické naléhal jsem já, nebo jsem

si pál, abj^ realistická práce psána byla na jeden úet, na svj
vlastní úet. Organisace by naši práci jen podporovala. Od
jara 1899 konal jsem pípravy k založení deníku. Když pak
pišla na podzim ta hnusná historie vraždy polenské, nutila nás,
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abychom se semkli k obran také svého vdce. Jak pibývalo

stoupenc Masarykových, na to ukazoval seznam odbratel
asu. Z Masarykových poslucha, ze tená asu i Naší
doby vyrstal kruh oddaných stoupenc jeho, kteí i kdy sami

volali po zízení strany. Dozrál již, jak se mi zdálo, onen oka-

mžik, kdy Masaryk vjivoil kolem sebe legii lidí mladých i star-

ších, kteí už byli s to, aby jeho názory pochopili a jeho plány

jali se uskuteovat. Promnil jsem C a s v deník a obnovil agi-

taci pro stranu. Masaryk konen vyslovil souhlas.

Tak za pítomnosti 400 osob „U Štajgr" v Praze 31. bezna
a 1. dubna 1900 založena eská strana lidová. Pedstou-
pila ped veejnost se známou tehdy „ervenou knížkou" v níž

obsažen byl rámcový program strany: 1. všeobecný pro-

gram politický; 2, program jazykový; 3. program hospodáský
a sociální: 4. program kulturní a školský. Zárove vyložen v ní

pomr nové strany ke stranám ostatním, pedchozí historie

strany, a pidán referát o sjezde samém. Sjezd byl zajisté po-

vznášející jak shodou názor v podstatných vcech, tak oním

zvláštním ovzduším, takoka rodinným, jež provázelo stranu až

do jejího zániku za války a po nmž všem bývalým lenm
strany dlouho se bude stýskati. V tch dnech Masaryk blížil se

padesátce. Bylo jí také vele sjezdem vzpomenuto pi spoleném
obd toastem dra. Fr. Veselého, Prof. Masaryk odpovdl, že

v život svém nepronesl ješt pípitku a že to, co nám íci chce,

poví pi odpoledním jednání. Zmínky zasluhuje, že na tento

sjezd pišly pozdravy ze Slovenska a z jihoslovanských zemí,

nebof již i tam a také mezi Rusíny tvoily se kroužky Masary-

kových odchovanc v omladin.
Rámcový program strany lidové jest utídním a pesn for-

mulovaným jádrem pedcházejících knih Masarykových, ásten
i Otázky sociální, „eská otázka" v láncích národního

katechismu. Takový program mla jen strana Ma-
sarykova, Odtud se vysvtloval znaný vliv programu toho

na všechny strany, I na ty, které živily se myšlenkov namnoze

jen odporem proti realismu a pec mu nevdomky víc a víc pod-

léhaly. Mnohá hesla, protivníky divoce potíraná, nepozorovan
stávala se jejich majetkem. Byl to program vj^hovující vdec-
kým a sociáln-politickým požadavkm 20. století. Byl to pro-

gram rjze eský a lidový, nebo vybudován byl v duchu djin

eských a chtl konat politické úkoly sociální, jež národu uklá-

dala i minnlost Bratrská i naléhavá pítomnost. Byl to program
politické samostatnosti podle požadavku sebeurení »iárod i sv-
tové svébytnosti eské. A byl to program, podle nhož mohlo

se pracovat prakticky a hned.
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Jak si Masaryk pedstavoval obrození politických eských

stran, pro nž psal svých patero knížek v letech 90., takovou si

pál mít i novou stranu. Byl by nejradji založil stranu, která

by se jmenovala „eská jednota bratrská''. Báli jsme se toho

názvu, nebo byl by nám ukládal velikou zodpovdnost a byl by

dával odprciim zbra, aby nás vinili z nadýmavosti duchovní,

jako že se vydáváme za eské bratry. Strana chtla být a byla ne-

dlnickou stranou demokratickou a pokrokovou.

V kvtnu 1905 pipojila se ke stran pokroková secese stojící

za Osvtou lidu a AI. Hajném a strana pijala název: eská
strana pokroková. R. 1907 posílena byla doasn stranou po-

krokových zemdlc, která založena z podntu národohospodá-

ského pracovníka V. Karhana. Souasn pi stran vytvoila

se organisace pokrokové mládeže a pivinula k šob i mládež

nestudentskou, mužskou i ženskou. Sjezdy touto mládeží poá-

dané v Hradci K. (1909), v Chrudimi (1910) a v Plzni (1912)

byly živým kvasem.

Strana Masarykova nebyla veliká; r. 1907 mla dva poslance

na íšské rad (Masaryka a Drtinu), od r. 1911 jen jednoho,

Masaryka samého. Strana nemla moci, ale mla veliký vliv.

Je jisto, že vliv strany založen byl hlavn na proE. Masarykovi.

Mužové ori;s:inálni, silné bytosti nemívají hned vlivu na masy.

Ani v politice. Na masy psobívají asto lidé menší a docela

i bezvýznamní. Ale bylo by marno popírat, že i vliv velikých

muž asem se dostaví a nikdo ho nedovede zastavit, ím více lid

se zane vzdlávat. S poátku ho arci není vidt. Vlivu Masa-

rykova nevidli lidé domácí, tím mén mohl jej pozorovati

A. Denis, jehož tak jiekvapovalo, že stran Masarykov dostá-

valo se pi volbách nejmenšího potu hlas a že kruh jeho

pátel nebyl nikdy veliký. Denis píliš utkvl na tom, že se

díval jen na organisaci viditelnou, ale domácí pozorovatel v prv-

ním desítiletí našeho vku již znamenal, že neviditelných stou-

penc bylo mnoho a pibývalo jich rok za rokem.

Všichni, kdož byli svdky Masarykových pednášek nebo
schzí volebních, byli pekvapeni, ím a jak Masaryk získával

jirosté. neuené posluchae, kdekoli promluví. A získával je

práv názory, které ve veejném mínní byly nepopulární.

V msíníku Nedli, jenž vycházel ve Valašském Mez'íí,
líil v beznu 1910 úastník Masarykovy schze a pednášky:
„Pistoupil k pedsednickému stolu, bez poklon a eí podal

pedsedovi a ostatním dvma tem obanm ruku. po zahájení

prost povstal a zaal vykládat, ne kázat, ne rozilovat, ne po-

uovat, ale klidn vykládat pedmt schze. Pomyslete, že Ma-
saryk r T takových veejných schzích voliských, kde bylo
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silné procento žen a lidí neznalých problém naší politiky, vy-

kládal celou otázku rakousko-uherského vyrovnání, že vyložil

celý historický vývoj prohléinu maloživnostenského, otá^-^ku

socialismu a klerikalismu. A jeho poslanecké ei mezi volii!

Mluvívá asto pes dv hodiny, a nikdo neodchází ze schze
ped koncem, nikdy nebylo nepozorného šumotu, kašlání, celé

shromáždní zrovna visí na ústech eníkových. Bez agitace,

na prostý plakát sejde se lidu, že místnost nestaí. Prostý,

chudý rolník, podruh valašský — netušili byste v nm žádného

zájmu o politiku — neváhá pijet a pijít hodiny cesty po špat-

ných polních cestách, ekat a prostát hodiny v jiei)oho«llí a dusnu

peplnné místnosti a vracet se nkolik hodin cesty v noci

dom . . . Úspch Masarykv u našeho lidu snad je v tom, že

nilvde z jeho ei nevycítíte úmyslu, snahy získat si sou-

hlasu a pízn. V tom je náš lid — nedvivý vi každému
cizinci a zaujatý proti inteligenci — pronikavým pozorovatelem

a neví pánm, kteí nejdou mezi lid, až když nco od nho
chtjí." —
To musí být všeobecn pipomenuto, že Masaryk u i k d y

lidu nelichotil. Jestliže pak lid nejprostší mu rozumí, ta-

jemství toho úkazu spoívá v tom, že Masaryk sice myslí jako

filosof, ale mluví jako obyejný lovk. Vynechává definice, ter-

minologii a dovede je nahradit výkladem, píkladem, pirov-
náním. „Hluboké pesvdení a moudrost vyjaduje se prostým
slovem, mnoho eí dlá zchytralost a planost." —
V jedné své pražské pednášce r. 1906 Masarjk mluv o církvi

a škole, užil prudkých sUív o katechetech a potlaování volného
slova ve vcech náboženských. Jaký by to byl Bh — tak asi pra-

vil — aby poteboval ochrany policie a kouíidentství katechet!
Pro tuto e Masaryk ml dva procesy. Pedn 18. dubna konalo

se pelíení k žalob 308 katechet, kteí se cítili být uraženi

na cti. Masaryk byl uznán nevinným. Potom za tajného líení

stál 28. kvtna 1906 ped tylenným senátem pražského

soudu zemského, aby se zodpovídal ze zloinu rušení náboženství.

Za záclonou zasáhla temná ruka hierarchie. Byl to poslední

pokus její, aby Masarjka zbavila profesury a existence. Pokus
se nezdail. Událost ta došla pozornosti v celé íši i za hranicemi,

a bylo velmi zdrcující pro žalobce, že Masarykv obhájce

dr. Bouek mohl obhajobu provésti také tím. že peetl íšský
nmecký list Die Christliche Welt s lánkem dra. Walt.

Schmidta o Masarjkovi jako náboženském lovku. Za hrani-

cemi vdli, co popírali domácí lidé. Nmec onen se ptal svých

tená: „Dovedete si pedstavit, že by Eucken byl pronásle-

dován pro rušení náboženství? V Rakousku bylo by to možné.
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Zde lovk, který náboženství nemá, bude pokládán za kesana,

pokud se podrobovat církvi. Ale míti nábož«nství, pemýšleti

o nm, zastávati se ho, mže v Rakousku pivésti do žaláe.

To je klerikalism." —
Byla to jen episoda v život Masarykov, ale významná, nebo

byla pokraováním v úsilí, jež zahájil 20 let pedtím arcibiskup

Schonborn, jenž osobn jel do Vídn žalovat k císai, že Ma-

saryk je neznaboh, že kazí mládež a doporuuje sebevraždu.

Po vydání Otázky sociální nastala u prof . Masaryka

delší pausa v literární práci. Až do vydání velikého dvousvaz-

kového díla o Rusku nevyšla z jeho péra žádná vtší kniha. Do

vídeského parlamentu vstoupil až r. 1907.

Vskutku ona literární pausa je pouze zdánlivá. Masaryk

nevydal velké knihy, zato adu drobných ípis. Kdyby se k nim

pipojila ada pednášek z let 1890—1907, bylo by to knižn
nkolik svazk. Z onch drobných spisv uvádím tyto:

1. Mnohoženství a jednoženství, 1899.

2. Osm hodin práce, 1900. ^

3. Právo pirozené a historické, 1900.

4. Ideály humanitní, 1901.

5. Naše politická situace (e ve Velimi), 1901.

6. Desorganisace miadoeské strany, Organisujme se ku
práci, 1903.

7. Jan Hus, Tetí rozmnožené vydání, 1903.

8. V boji o náboženství, 1904.

9. O svobod náboženské a volnosti pesvdení, 1904.

10. Pehled nejnovjší filosofie náboženství, 1903.

11. Národnostní filosofie doby novjší (pednášky v Jiín),
1905.

12. Inteligence a náboženství (Hádání v Hradci K.), 1906.

13. Zrcadlo katechetm. 1906.

14. Politická situace. Poznámky ku Poznámkám, 1906.

15. Pednášky v Americe, 1907.

j^ada pednášek z onch let, jejichž obsahy zstaly otištny

jen v asopisech, souvisí se založením politické strany.

Na tomto míst vhodno je zaznamenati, že není v f^echách, na
Morav, ve Slezsku a na Slovensku vtšího msta, aby Masaryk
nebyl v nm ml pednášku nebo schzi njakou. Jest i mnoho
vesnic, kde pednášel. Takových cest on užíval k poznání
eského života mstského i venkovského a ])ínu) soustavn —
aspo se tak podobá — volil si pro prázdninový pobyt vždy jiné

a jiné kraje — také ve smíšeném území, aby vidl a poznával
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život prmyslový a zemdlský, národnostní a politický. Tak

se stalo, že pražský universitní profesor mohl za všeobecného

volebního práva 1907 kandidovat v mstské skupin (11 mst)
moravského Valašska a že tam byl zvolen.

Nejvýznamnjším stal se nkolikaletý pobyt >Iasar3^kv n a

Slovensku, Masarjk našel si letní byt ve vsi Bystice, poblíž

Tur. Sv. Martina. Prvý rok jeho pobytu byl v roce stých naro-

zenin Kollárových v r. 1893. Kollárovské slavnosti v rodišti

básníkov Mošovcích a v Martin 1. a 2. srpna byly matTarskou

vládou zakázány. Pes to aspo mládež slovenská, shromáždná

v Tur. Sv. Martin, vj dala se — bez cizinc, Ideí z Martina byli

vykázáni — do Mošovec a položila vnce na niísto rodného domu
Kollárova. Y tu dobu z Bystiky picházel do Mošovc prof.

Masaryk s rodinou. Nepobyl u místa ani ti minutj^, když za

zády rodiny ozval se žandarmv hlas: Jménem zákona vás vy-

zývám opustit místo. Nebo na tom míst nesmí prý se konat

žádné shromáždní. Když se spolenost oclla již v ulici, etník

ješt sti'hl pušku s ramene a namíil bodák na spolenost. Zd-
šený chlapec prof. Masaryka utekl. Prof. Masaryk pistoupil

k veliteli žandarm a hlasit konstatoval, že útok na spolenost

uinn byl zezadu, bez rozkazu velitelova a s porušením ped-
pisv. Když se v místním hostinci spolenost zastavila, prof. Ma-

saryk na pozdrav mládeže slovenské odpovdl delší úvahou,

v níž pravil také: .,Pišel jsem sem se svými tmi, abych jim

ukázal rodišt Kollárovo. A co se stalo? Sotva že jsme st&nuli

na prázdném míst, na nmž ohe zniil rodný dm Kollárv —
l)odáky nás rozhánli. Stojím v boji politickém, ale bodák proti

.sob namíený vidl jsem jen v Uhersku, v této prý vlasti svo-

hody. S prázdného místa rozehnali nás bodáky. Co by se bylo stalo,

kdyby se tu byl shroniáždil všechen ten slovenský lid? Vru.
smutno je mn, že ve své otin, v kolélice svého otce, že tu

l)odákcm jsem byl pouen o tom, že nesmíme tu být vrnými
následovníky Kollárovými. Co chtl Kollár? Co jest idea Kollá-

rova? ..Bud lovkem!" to je dvma slovy idea Kollárova, na

které zbufioval svou ideální vzájemnost slovanskou. V Uhersku

nesmli bychom být lidmi ? Slabý stát, slabá spolenost, ve které

Kollárovy ideje jsou zloinem." — Brzy po té ei pišli etníci

také do hostince a vytlaili „jménem zákona" hosty i z Mošov.
Masaryk nikdj- nezapomínal na Slovensko, Literárních prací

a povzbudných pokyn je mnoho uloženo v Naší dob i v knihách

jeho, také v ase, Studenti slovenští tšili se zvláštní pozornosti

Masarykov, a jestliže vystoupením mladší generace Slováci

i staré školy vzchopili se konen na obratu století k akrivní

práci i politické, to zásluha Masarykova. Nynjší ministi-
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dr, Vávro Šrobár nkolikrát již v)'psal, jaký vliv ml Masaryk

na mládež slovenskou, jež studovala v Praze. Již r. 1890 pozval

k sob tyi leny Detvana (byli to Bencúr, Šrobár; Nádaši a

Smetanay) a ukládal jim, aby založili v Praze msíník sloven-

ský, o finanní pomoc že se jim postará. Nenašel u student dost

porozumní. Slovenská mládež pražská nebyla si ješt dost

vdoma úpadlíu slovenského a krom toho vliv Martinských byl

ve studentském spolku ješt silnjší nežli realistických novo-

tá a Masaryka samého. Staí Slováci bez politické prakse za-

bývali se tím horlivji politickými sny. Jedni hlásali dogma, že

z Ruska od cara pijde spasení, druzí vili ve Videu. Ob
utopie mly jednaký úinek na život: uspávaly inteligenci, ne-

organisovalo se hospodásky, noviny byly plané — všude irý
fatalism. Na všech polích Slovensko bylo v úpadku. Finanní

úpadek jediné velké banky zarazil podnikání. V literatue planý

romantismus. V církvích mrtvo; ducliovenstvo nejen katolické,

nýbrž ani protestantské nedlalo pro lid nic, mnilo se v církevní

byrokracii. Lidový asopis msíní neml ani 3000 pedplatitel

a jediný martinský deník ml soíva tolik set. Lid byl nevdomý,
nevil pánm a v nouzi vil nepíteli jako píteli. Na Slovensku

vládl úedník, žid a zeman a maarisace pronikala do krve

i kostí.

Zatím slovenská mládež v Praze prožila hnutí takzv. pokro-

káské i proces Omladiny a poznala eskou otázku, Naši ny-

njší krisi i Havlíka. Až o martinských slavnostech 1897 došlo

k novým plánm. Tenkrát zástupci mládeže šli již k Masarykovi
do Bystrik}^ sami. Masaryk nartl ped nimi plán asopisu
a vlastn do podrobností promyšlený plán žádoucí práce na

Slovensku: politický, hospodáský, osvtový, nábožensko-cír-

kevní, jazykový a národnostní (pomr k Madarm) . . . „fteknou

vám, že kritikou a polemikou kazíte svornost a odhalujete sla-

bosti svého tábora. Ale úpadek nastal pi svornosti. Pravda jak-

živa nemže být škodlivá, a potom se bez ní zakrývají slabosti

a chyby naše. Zkusme pracovat pi nesvornosti. Nepítel má
vtší strach ped národem, který sám sebe kritsuje."

Tenkráte mládež již rozumla Masarykovi. Dušan Makovický
a Vávro Šrobár zapsali si výklady jeho a rozšíili je v opisech

jako program. Vo roce — v ervenci 1898 — vyšlo prvé íslo

^,H las u", msíníku. Myšlenky Masarykovy podmanily si

mladou generaci úpln a stará generace ustupovala nevdomky
i vdomky. Do roku 1910 Slováci mli už ti lidové týdeníky
a z jara 1910 i „Slovenský deník" v Budapešti. V asopisech
Masarykovy strany jevila se stále souinnost se Slovenskem;
„as" promnný v deník 1900, pinášel každý týden v pondlí
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„Slovenské véci", jichž prvým pisatelem byl M. R. Štefáuik. Ne-

vedlo se mladým Slovákm dobe. „Národiiie noviny" zejména je

odmítaly, Hurban Vajanský jim zloeil stejn jako velebný pán

Fr. Jehlika, jenž Hlasisty zaadil mezi neznabohy, kteí vedou

lid slovenský k záhub. Nezapomínejme, že ped vystoupením

Hlasist více nežli tvrt století neslyšeli jsme, aby Slováci mli
v uherské snmovn poslance, aby se na Slovensku vbec volilo.

Po roce 1898 nastal rušnjší život i hospodáský, zejména fi-

nanní.' Rozproudil se život v novinách, hospodáský život se

probudil a do uherské snmovny vešlo — sedm slovenských po-

slanc, R. 1899 Masaryk už nejel na Slovensko, nýbrž do Bystice

pod Hostýnem. Nebyl vítaným hostem maarské vlády, ješt mén
však starým Martincm, zejména Vajanskému, jenž „falešného

proroka" obtžoval nejbohatším slovníkem slovenských nadávek.

Sím Masarykovo však vzešlo. „Málo ludí vie, že otcom dnešného

živého ruchu v mladej generácii na Slovensku je práv prof. Ma-

saryk," napsal r. 1910 dr. Vávro Šrobár.

Jiná témata pednášek Masarjkových obírala se myšlenkami

u nás málo známými: studentskjTn životem, hnutím ženským, ší-

ením abstinentismu, istotou pohlavního života, umním pra-

covat. Knihovna „Stedy" vydala jednu z tch pednášek:
O etice a alkoholismu.
Jednoho oboru nesmí být ješt zapomenuto, totiž toho, jak

Masaryk zdrazoval tlo, zdraví tla lidského.

Starost Masarykova o národní fdraví, tlesné zdraví jednotlivc

nebyla menší nežli starost o zdraví duchovní. Psal a mluvil

mnoho o národní hygien. A pedevším obracel se k mládeži. Co
promluvil v první své ei ke studentstvu (r. 1889 v asopise
eského studentstva), to rozvádl podrobnji v etných
pednáškách pozdjších.

„TVnádež má také právo (ekl tenkrát 1889) býti skuten mlada,

má privilej ideálního pátelství. Vedle opravdovjší práce, pée
o ušlechtilou zábavu a o zdraví je nemenši povinností mládeže.

Pro by 3000 mladík — tolik je v Praze student na vj sokých

školách a akademiích — nemlo mít na p. zuamenit}' pvecký
sbor akademický? Nebylo by milé a pkné, kdyby takový akade-

mický sbor nkolikráte do roka pozval své píznivce, aby se

oberstvili zpvem? ...A pro by se nemohl studentstvem psto-

vati tlocvilc? Nemohlo by býti ne-li 1000, tedy aspo nkolik set

Sokol-akademik ? A zase by naše obecenstvo vídalo studenty

a tím by interes o n rostl. A tak mohlo by studentstvo pstovati

šerm a jiné sporty, na p. veslaení. Tím vším udržovala by se

svžest, mládí a pátelství, utužovala by se mezi mládeží ušlech-

tilá pospolitost . . . Blažen, kdo v mládí je mlád !* Toto Pnškinova
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slovo bylo vždy heslem Masarykovým. Když pokroková mládež

konala sjezd v Hradci Králové r. 1909, opt k ní mluvil: „Nejen

práce, i odpoinutí, zábava je stejn podstatnou ástí života, I po-

krokový lovk chce mít zábavu, v níž by se projevoval volný

lovk. Pemýšlejte o tom, jak se bavit. Pozoroval jsem na po-

átku jistou formálnost a ceremoniálnost v obcování — to je

eská chyba vbec, ten starý pan Franc tkví nám jesté v tle —
zbavme se ho a bume volni. Lte se také hrát a vstoupit do So-

kola, to se rozumí samo sebou. To není problém. Když mohu kde

pracovat, všude musím jít. .Sport i tlesná výchova je kus sociální

a politické výchovy. Francouzský sociolog dobe rozpoznal, že

Angliané mají ve své he krásnou souhru, která chybí Fran-

couzm, u nichž dbá se pedností jednotlivcových. Podobného cos

je i u našich her. V tlocviku se vychovává láska k poctivosti

a estnosti. V tom byl význam Sokolstva. Vaším úkolem jest,

abyste tuto instituci dovedli k novým metám."

Bjiirnson v Norsku vystoupil proti Ibsenovi a jeho stoupencm

ve studentstvu a kázal msto od msta, ba ves ode vsi, že Ibsenovi

se špatn rozumí, když jeho jménem hlásá se volná láska.

Masaryk jeho píkladu následoval. Ve svých pednáškách

o mnohoženství a jednoženství pedevším stavl ideál moderní

ženy a žádal stejnou pohlavní istotu mužovu i ženinu ped sat-

kem. Mylný názor jest podle Masarykova pesvdení, že pohlavní

život anebo pohlavní pud jest nejsilnjší a pro lovka nejdleži-

tjší a že zdrželivost škodí. Jen v jednoženství, v jednomnžství je

skutená záruka síly, živoucnosti a pokroku. „Není-li jednotlivec,

nýbrž rodina pravou spoleenskou jednotkou, pak musíme hledt,

aby rodina byla oištna, posvcena. Národ, žijící poljgamicky.

ješt se neprobudil, spí, mravn a duševn." Manželství má být

manželstvím duší. —
Komu záleželo na národním zdraví, ten pirozené bojoval

i proti alkoholu. V eském národ pije se snad nejvíc po Ba-

vorsku a nkteré naše horské kraje v Cechách, na Morav a na

Slovensku jsou zamoeny alkoholem. Celé kraje nám degenerují.

Etika a náboženství, které trpí pijáctví nebo docela je podporují,

jsou etikou a náboženstvím smrti. Kde Bacchus zatápí, sedí za

kamny Venuše. Sedí tam i karban i jiné zloiny. Umírá pokrok

a idealism a vkrádá se materialism s otroctvím tlesným i dušev-

ním. „Nový a vyšší svtoA^ a životní názor, o který zápasíme,

abstinenci vyžaduje a schvaluje. Nový a vyšší svtový a životní

názor jest v poslední instanci tvoením karaivteru, abstinence jest

jedním z prostedk." Lž v eckém zákonodárství Lykurgos ve

Spart, aby si snáze udržel podmanné kmeny, ml je k pití;

vdl, že národ pijanv je národem otrok.
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Roku 1905 pravil Masaryk: „Slyšel jsem letos v Gdasku
pkné, ale hrozné slovo. Tam ekl jeden duchovní, když mluvil
o boji Polák a Nmc: ,Budoucnost patí tomu národu, který
bude mén píti!' A je tomu tak. Národ, který více pije, neomyln
podlehne tomu, který je stízlivjší . . . Bez pití život v každém
ohledu jest krásnjší. lovk nepijící, který má svží všecky své
smysly, uvidí tolik krásného v život, pírod, spolenosti, ve
své práci, o em se mu ani nezdálo, pokud byl ve své alkoholické
mlhovin." —
Masaryk nikdy nic nehlásal, eho sám nedlal. Život rodiny

jeho byl prost krásný. O tom je mnoho psáno od tch, kdož k Ma-
sarykovm chodívali. Masaryk sám byl vždycky Sokolem a posud
jezdí na koni. Byl stelec a vycházíval na Slovensku na med-
vdy. Byla doba, kdy on i celá rodina jezdila na velocipédu. Nežli

jsme vstali ráno. Masaryk už se vracel z vj^jížky na Mlník nebo
z jiného okolí. Všechnj^ dti Masarykovy pstovaly njaký sport,

veslaství, lawntennis, ba i football. Když r. 1899 pijeli do Prahy
studenti university oxtordské na zápas kopané, Masaryk pozval
je k sob na diner, aby slyšel, jak se sport pstuje v Anglii, a

asto byl vídán na Letné, aby se podíval na matche. — Abstinen-

tem stal se roku 1887 po návratu z Ruska; snad vlivem Tolstého.

Tehdy také pestal kouit.

Do této životní periody Masarjkovy spadá i druhé poslan-
cování na íšské rad ve Vídni.

Když Masaryk vstupoval r. 1907 do vídeského parlamentu,

byl jeho pomr k Rakousku jiný nežli r. 1891. Tenkrát Masaryk
byl Rakušan a dlal rakouskou politiku. Zdálo se, že osud es-
kého národa je navždy svázán s Rakouskem. A když tak, eský
I>olitik musil mít zájem na tom, jaké to Rakousko je a bude. Vy-
slovil se v rozkiené tehdy ei strakonické (1891) pro raku-

šantství. Ne pro starorakouské Es gibt nur eine Kaiserstadt,

nýbrž pro kulturní a politickou práci, která je v souhlase s na-

ším lidem: povznést Rakousko a jeho správu. Na výtky, že ne-

máme mít zájmu na Rakousku a že nám po ostatních rakouských

zemích nic není, Masaryk odpovídal: Na tom nám musí záležet,

aby Rakousko se stalo státem moderním, pokrokovým a demokra-

tickým, když v nm žijeme. A ponvadž parlament je hlavní

oporou demokracie proti absolutismu, Masaryk vždy shledával

v nm živly, s nimiž by Cechové mohli pracovat o reform. Tak
také smýšlel, když se r. 1900 zakládala jeho strana. Upímn
a bez výhrad. Politický program strany lidové byl positivním
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programem r a k o u s k o- eskym, program otevený, ne poli-

tilía na schovávanou.

Masarykova positivní politika nebyla však nikdy oportunis-

mem. On nikdy nevzdával ani vlásku ze svého ešství na pro-

spch rakušanstvi. Žádal, aby nás Cechy Rakousko
pijímalo takové, jací jsme, a ne takové, jakými
nás ch c e m i t. Toto stanovisko pozdjší politika positivní opou-

štla a dlala ústupky z pokrokovosti i demokratinosti.

Když náš eský oportunism ješt vil, že dynastii a pedsta-

vitelm státu musí záležet na udržení a na neodvislosti Rakousko-

Uherska proti snahám Nmc a Maar, kteí z íše dlali va-

salský stát duchovní flíma a mocenský Berlína, tehdy Masaryk
dávno již byl ztratil dvru ve vyžilou a tupou dynastii. Spoléhal

už jen na národy rakouské a na pokrokové strany v nich, dou-

faje, že se v nich vzkísí moderní smysl. Byl dalek toho vzdávati

eský národ na milost a nemilost dvora a jeho okolí. Masaryk
znal dvi" i Víde lépe nežli jiní politikové eš(í a zejména opo-

vrhoval císaem Františkem Josefem I., jakožto vrolomcem,
jenž nkolikrát zrušil císaské slovo eskému národu, že se dá

korunovat. Ješt mén si však sliboval od následníka trnu Fran-

tiška Ferdinanda, paral3^tika, lovka surového, násilnického,

lovka bez vzdlání, mozku i srdce. Proto Masaryk za druhého

svého poslancování vzdával se víi*y v Rakousko. Stál píke
v oposici proti vlád, dávaje na jevo své smýšlení jak v debatách

o kulturních otázkách íšských (dobytí universit kesansko-
sociální stranou r. 1907, aféra Wahrmundova r. 1908), tak zvlášt
v prudkém boji svém proti politice zahraniní. První známka
obratu jevila se v nem, co ušlo pozornosti cizí. Když Masaryk
vydával po druhé eskou otázku r. 1908, zmírnil svj odpor

k revoluci. Uznal, že revoluce reformní jest oprávnna . .

.

Rakousku bylo souzeno, aby zstalo evropskou ínou, jak je

nazýval asto Mazzini, ínou evropskou i tenkrát, když asijská

ína se modernisovala. O duchu íše rozhodovali v Rakousku
Nmci, v Uhersku Maai, dva národové nebezpení svobod
i pokroku; ásten i Poláci, kteí pro své ryze polské /ájmy t-
žili z rozervanosti vnitních pomr íše a zejména nepáli si

odklizení sporu esko-nmeckého v našich zemích.

Sotva skoneny volby do íšské rady, pi nichž msta valašská

dala Masarykovi míindát, Masaryk odjel ješt do Ameriky. Byl
pozván tentokrát za oceán po druhé. Ponejprv byl pozván 1902

do Chicaga od university tamjší. Bohatý soukromník Crane za-

ložil nadaci pi universit chicagské, aby zváni byli slovanští

uenci na kursy o slovanských vcech. Tenkrát Masaryk ped-
nesl v Chicagu filosofii eských djin a filosofii djin ruských,
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jádro toho, co pozdji vyrostlo na veliký spis o Rusku a Evrop.
R. 1907 pozván byl na mezinárodní sjezd Svazu volných nábo-
ženství do Bostonu.

Masarykova pednáška o náboženství nevyšla esky tiskem.
Masaryk však použil pobytu svého v Americe k tomu, aby pei
našel na rzných místech Cechm americkým. Tak vyšlo
7 pednášek jeho eských, jichž vtšina vnována je
náboženství a svobodomyslnosti, šestá politické situaci eského
národa v Rakousku a sedmá postavení ženy v rodin a veejném
život. V pednášce o Rakousku Masaryk pravil: .,Mnozí oeká-
vají od budoucího císae veliké zmny v Rakousku; eká se, že
nový císa bude provádti klerikální politiku, že celá dynastická
politika bude zmnna. A mluví se, že i pro národ náš nastanou
lepší asy, protože prý následník je národu eskému naklonn.
Já uznávám, že v Rakousku císa má velikau
moc, ale nevím, že by dnes ml vtší moc než
národové. Já od zmny na trn neekám pro nás nic no-
vého . . . Naše politika musí být svobodomyslná a demokratická."
V listopadu r. 1907 Masaryk již pracoval na íšské rad i«ráv

svolané. Vystoupil proti útoku klerikál rakouských >ia svobodu
universit. Sjezd rakouských klerikál ve Vídni (v listopadu
r. 1907) vydal ústy starosty vídeského Lue^^ra heslo: katolíci
musejí dobýt universit, které prý jsou semeništm zla, „pdou
podvratných idejí, revoluce, beznáboženskosti a nevlasteuectví".
Masaryk 22. listopadu podal pilný návrh, žádající od vlády zá-
ruky pro svobodu vdy a universit, peje si, aby se íšská rada
projevila, jeli v ní vtšina klerikální i ne. Ministr vyuování
Marchet prohlásil jménem celé vlády, že svoboda vysokých škol
a vdy bude chránna. Klerikálové vyhnuli se hlasování proti
Masai-ykovu návrhu, políbili hl, kterou byli biti, a hlasovali pro
pilnost návrhu, k nmuž pipojili malou zmnu. Politický význam
návrhu a debaty ocenn byl vdn nejen snmovnou, nýbrž celou
svobodomyslnjší veejností rakouskou. Živý ohlas byl také v ci-

zin a eské jméno tím získalo, nebo se ukázalo, že Cechové jsou
vdci pokroku a svobodomyslnosti v Rakousku. Osobní úspch
dvou velikých Masarykových eí o pomru vdy a víry, o úpadku
katolictví a klerikálním násilnictví byl nesporný.
Surovými výkiky doprovázeli ei Masarykovy povstní kik-

louni: vídeský Bielohlawek a eský hrab Vojtch Sternberg.
Tento šlechtic kiel mezi jiným na Masaryka, že je nevrec a že
nechal chudého nešastného svého otce po celý život strádati,

a když otec zemel, že se mu stydl jíti na poheb. Otec prof. Ma-
saryka zemel práv, když syn dlel v Americe. Prof. Drtina s ro-

zechvním odmítl tji;o lži a slovinský poslanec knz dr. Krek na-
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pomenul eské klerikály ve své ei: „Masarykové se nesmjí
pehlasovat a iikiet nadávkami , .

."

rok pozdji Masaryk proslovil jinou velikou e (4. ervna
r. 1908) o církevnpolitickém významu Wahrmundovy aféry.

Wahrmund, profesor církevního práva v Inšpruku, vydal roku
toho v Mnichov brožuru : Katolický názor svtový
a svobodná vda, kterou namíil proti syllabu papeže Pia X.
Ponvadž v ní Wahrmund snažil se ukázat, že je mezi papežským
a vdeckým názorem svtovým nepeklenutelný rozpor, brožura
byla v Rakousku konfiskována, ponvadž prý uráží nejsvtjší
náboženské city. Tyroláci uspoádali Wahrmundovi demonstrace,

nesml pednášet, vláda pak Wahrmunda z Inšpruku odstranila.

1 z tohoto boje Masaiyk vyšel vítzn.

Ti veliké politické procesy vzbudily v letech 1909—1910 po-

zornost celé snad Evropy: záhebský, vídeský a blehradský,
jejichž pedmtem bjia jedna a táž laka — domnlá velezrada
Jihoslovan rakouských proti monarchii habsburské a domnlé
pilíle srbského království proti dynastii a íši rakousko-uherské.

Proces záhebský 1909. V Záhebe mly býti postaveny
53 šibenice pro 53 obžalovaných uitel, kupc, duchovních,

vesms uvdomlých Charvát a Srb, ale také ad venkovan
neuvdomlých, kteí na otázku: Víš, pro jsi žalován, odpoví-

dali: Nevím. Vznesena proti nim žaloba z velezrady, nebo prý
usilovali za srbské peníze odtrhnout Bosnu a Hercegovinu od
habsburské íše, aby ob zem byly pipojeny k Srbsku. Tímto
procesem mlo být dodaten ospravedlnno, pro Rakousko-
Uhersko provedlo aneksi Bosny a Hercegoviny, Byl prý to akt

sebeobrany. Temný lovk, vládou rakouskou zakoupený v Sara-

jev (Nasti), udal, že v Srbsku pracuje tajn revoluní spolek

Slovenski Jug pro zízení státu velkosrbského, tudíž protirakous-

kého. Za spolkem prý stojí král Petr a korunní princ Jií. Nasti
podvrhl listiny („revoluní statut") tohoto spolku a vj^dal je tis-

kem jakožto prý doklady, že srbské rejdy rozšíeny jsou od Lub-
lan až k Blehradu. Prof. Masaryk zajel do Záheba i do Ble-
hradu a pozoroval nkolik dní záhebský proces, poznával záku-

lisí a po<om celou tu hanebnou justici odhalil v ei své na íšské
rad ve dnech 14. a 15. kvtna 1909. fiei Masarykovy rozletly se

svtem a vykonaly svou povinnost: obžalovaní vlastenci záheb-
ští byli sice odsouzeni, ale vyšší instancí byl rozsudek zrušen

a ncaízeno nové vyšeování ,.pro dvodné pochybnosti o pravdi-

vosti fakt, sloužících rozsudku za základ". Než k novému pro-

cesu nedošlo, byl z naízení císaova zastaven 10. listopadu 1910.
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Budapešští a záhebští násilníci byli tím usvdeni z hanebné po-
litiky. Masarjk právem ekl, že zneužili koruny a že obžalova-
ným nedostalo se spravedlnosti za nevýslovná utrpení, nýbrž mi.
losti, která bjia pro n urážkou.

Jestliže Masaryk stal se milákem Jihoslovan Již po tomto
svém vystoupení, jestliže jeho „in se stal novým mostem mezi
námi a Slovany jižními", procesem druhým vážnost jeho stoupla
na jihu až ke zbožování.
Tento druhý proces konal se ve Vídni. Historik

dr. Friedjung (pvodu židovského z Hostie od Kromíže), dvorm
historik vídeský, obvinil ve vídeském asopise adu Srb
z království, že kuli pikle proti Rakousko-Uhersku, Blehrad na-

zval spikleneckým stediskem a opíral se o materiál, který mu do-

dal následník trnu František Ferdinand. Tento materiál nebyl
však nic jiného nežli zase podvržené listiny a depeše, které spá-

chal nástroj rakouského vyslanectví v Blehrad. Jmenoval se

Vasi. Podvrhoval, eho si pál hrab Aehrenthal. co porouel
vyslanec hrab Forgách a jeho úedník Polák Swientochowski.
Vasi se k tomu dodaten piznal. Srbové žalovali Friedjunga;
scnsaní proces, konaný na podzim 1909, ukonen sice smírem,
t. j. tím. že dr. Friedjung urážkj- odvolal, ale pes to diplomacie
rakouská stála ped celým svtem obnažena. Friedjung si kryl
záda prohlášením, že o jeho dokumentech vdla vedoucí místa —
císa a následník, zahraniní ministr Aehrenthal i ministr Beck.
Jestliže naivn uvil podvrhm, pak prý naivnost svou sdílel se

všemi vedoucími místy íše. Diplomacie rakouská se blamovala,
blamovalo se však i rakouské ministerstvo války. Podvržené lis-

tiny Vasi-Forgáchovy nebyly jediné. Rakouský vojenský attaché

v Blehrad napálen byl policajtem srbským, jenž za 12.000 ír.

mu prodal domnlý srbský vojenský plán. Na základ toho ra-

kouský generální štáb udlal pro své dstojníky mapu dislokace

sHjských et a namíil proti nim dislokaci rakouského vojska
v Bosn a Hercegovin, které se Srbové mohli jen usmívat. Fa-
lešnými listinami zpracovával následník trnu František Ferdi-

nand i císae nmeckého Viléma II.. jenž toho roku bjl návštvou
v Fckartsau, aby jej získal pro vojenské zakroení v Srbsku.

Prof. Masaryk stál v pozadí procesu vídeského a ídil krokj^

žalobc.

Anckse Bosny a Hercegoviny byla pedmluvou k válce r. 1914.

Rakousko-I"hersko mlo tenkrát proti sob celou Evropu, ovšem
i neschopného ruského ministra vcí zahraniních Izvolského,

aby pak získalo pro sebe aspo Nmecko, hrab Aehrenthal za-

prodal se mu tlem i duší Celou tu nepoctivou, hanebnou hru roz-

vinul prof Masaryk ve dvojím zasedání delegací r. 1910 a 1911.
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Ukázal, že oba procesy a konen blehradský proces proti Va-
siovi jsou souvislým organickým celkem toho maarského a n-
meckého protislovanského pleíicháství, jímž dynastie a diplo-

macie klamala a v klamu udržovala politickou veejnost evrop-

skou.

Soud blehradský nadVasiem konal se v prosinci

r. 1910, byl tajný, pes to však z veejné žaloby a z veejného roz-

sudku vyšlo na jevo, že prof. Masaryk ml venkoncem pravdu.

Vasi odsouzen na pt let pro pomoc, kterou poskytl rakouskému
vyslanectví v padlání listin, a soud pímo ukázal, že podvrhj^ d-
lány v díln Forgáchov.
V delegacích Masaryk svedl sensaní souboj s Aehrenthalem.

Usvdoval zahraniního ministra krok za krokem, že díivody,

uvádné pro aneksi Bosny a Hercegoviny, jsou nepravdivé; že

ministr lhal, když popel styky svého vyslance blehradského
s Vasiem; že minis<r nastril k novináské kampani dra Fried-

junga; obvinil ho z denunciantství a mstivosti — slovem sevel
ho jako železná panna. Takže konen postavil se proti ministrovi

i hrab Forgách, aby se sebe smyl tžká obvinní. Po vídeském
procesu vyznal Srbm, že za zprávy z Blehradu je mravn od-

povden Aehrcnthal. „Neudlal jsem proti vám ani dv tetiny

oho, co se ode mne žádalo."

Od delegací 1911 ministr Aehrenthal bjl mrtvý muž. Rakouská
diplomacie bjla dávno v opovržení mezi diplomaty evropskými,

ponvadž byla prolhaná a úskoná. hrab Aehrenthal byl nyní

veejn usvden i mimo svt diplomatický. Ministr císaského
domu...! Pochopitelno, v jaké asi nemilosti octl se Masaryk, ze-

jména na Konopišti.

Víc než dv léta Masaryk vnoval tomuto vyerpávajícímu sou-

boji. Vynaložil na usvdení rakouské d'plomacie mnoho cest,

mnoho penz a vjdával se v nebezpeí osobních urážek všcirio-

houcího ministra i pronásledování. Na schze prof. Masaryka
v Praze Aehrenthal posílal konfidenta, konfidenti byli mu v iia-

tách na cestách do Záhebu i do Blehradu. Když se odvážil Ma-

sarykovi v delegacích íci, že by ml radj' píští generaci sezna-

movat s vdou než dávat se politickou vášní strhovat, Masaryk

odpovdl mu. že si musí takové poznámky zakázat ... a i;iko

profesor „musím mu oteven íci, že bych mu z logiky a z filo-

sofie práva nemohl dáti lepší známky, než jakou jsem si dovolil

dáti jeho poltíce " — Aby však nezsfala veejnost v nejmenších

pochybnostech o tch pofivržených polit-ckých listinách, vvdnl po

nmeku spisek V a s i -F o rgá ch-A eh re n t h a 1 (nákL-^dem

asu. 1911). ve kterém vyložil svj materiál k posouzení rnkon-

ské diplomacie a dal otisknouti patero fotografií podvržených
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listin. Byla to vlastn jen ukázka z materiálu velmi bohatého, jejž

si Masaryk opatil. Byla to zárove odpov Aehrenthalovi, jenž

mstiv rozpoutal zbsilé zuení v rakouském i zahraniním tisku

proti smlému „profesorovi".

Po tchto událostech Masarykovo jméno stalo se navždy dra-

hým jménem u Jihoslovan. Spisovatel Herman Bahr podivil se,

že jméno Masarykovo v Dalmácii znalo skoro každé dít. J. S. Ma^
char vystihl práci Masarykovu již po záhebském procesu lakto:

„Jisto je, že Masarykem podána znamenitá ukázka, jak lze prak-

ticky provádt slovanskou otázku. Že in stal se novým mostem
mezi námi a Slovany jižními. A že osvdil jimi uznanou pravdu,

že Cechové jsou nejen vdím národem, ale i útoištm drobných
slávských kmen na západ a jihu.'*

Také je však jisto, že z této zahraniní kampan jméno Masa-
n> kovo poznala vzdálená cizina a ne jako vdce, nýbrž jako poli-

tika velikého slohu a muže neohroženého. Všechny vlivné listy

cizozemské pinesly obšírné výatky z Masarykových eí. Arnošt

Denis po procesu záhebském psal do Prahy o Masarykovi : „V po-

slední dob znova si dobyl mravní vlády nad dušemi — a tu est
úspchu mu náleží úplnji — pi procesu záhebském. Sám nebo

skoro sám dovedl svým stejn obratným jako stateným pátráním

rozmetati strojené dvody soudc zpronevilých a omezených
diplomat. Tehdy, jeho zásluhou, malý eský národ slál veliký

a vznešený ped celým svtem. Bylo vidt, že rod Husv, Komen-
ských, Palackých a Havlíkv dosud nevymel." — Tato proslu-

lost stala se mu r. 1914 prvodním listem u diplomacie evropské.

Píze ciziny nahradila mu ásten i nedostatek souinnosti po-

litilv domácích, z nichž nkteí v delegacích dokonce hlasovali

pro Aehrenthala.

Po skonení tchto politických prací prof. Masaryk oddal se ko-

nen tisku své veliké práce Rusko a Evropa, jež zaala
vycházet nákladem J. Laichtra po sešitech, zatím co u Diede-

richse v Jen vyšly na štstí aspo dva prvé svazky, takže te-

nástvo evropské, když vypukla válka, zejména však revoluce

mská, mla v Masarykov knize kb' k etným záhadám, ped
nimiž bezradn stálo.

Masai-j k zabý\ al se Ruskem od mládí. Již v referátech o rus-

kých knihách v Athenaeu prozrazoval neobvyklou znalost ruské

literatury i ruských problém. Na svém oblíbeném autoru Do-

stojevském chystal se dávno vyložit podstatu ruské otázky. Te-

prve však po válce rusko-japonské a po revoluci z roku 1905

nkolikrát v asopisech domácích i zahraniních vjsvtloval

pvod ruského zla, ten stedovk ruský a dvojí svt, jenž kul-

turn se tel o sebe jako dva mlýnské kameny Evropa—Rusko
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od as Petra Velikého. Znalost Ruska erpal Masaryk z ruských

spisovatel realist i z literatury vdecké. 3Iimo to tikráte byl

v Rusku (1887, 181)0 a 1910) a pi té píležitosti opatil si i lite-

raturu psanou, podzemní. 3iasaryk pojal úni} si v} stihnout Rusko
z jeho vlastní literatury, z jeho nitra — ohniskem byl a zstal

práv Dostojevský.

První díl Ruska a Evropy shrnuje uení z filosofie djin
a náboženství, jaké bylo v Rusku ped Doslojevskýin, a ped to

položen struný pehled ruských djin. Podrobnji probíral Ma-
saryk své Rusko od refornij^ Petrovy. Zajíiiiavé jsou tu výklady

o osvícenství ruském a o vlivu francouzské revoluce i reakce za

Alexandra I. i Mikuláše 1. Z let 60. minulého století zápas slav-

janofilství a západnictví, osvobozeni mužík z poroby, spisova-

telé, kritikové a filosofové: Blinský, Turgenv, Dostojevský,

tlerzen — to všechno již je píznakem horeky národní v Rusku.

V druhém díle vyložena Dostojevského filosofie djin a nábo-

ženství, vliv Dostojevského a jeho postavení mezi pedchdci
(od Puškina poínaje) a nástupci, z nichž proletá a bosák Gorkij

po revoluci 1905 pevzal duchovní vedení. Masaryk odmítá Do-

stojevského svtový i životní názor.

Tato kniha Masarykova byla tena v Evrop nejvíc ze TŠeck

jeho spis, nebo nejen že obsahovala znalost Ruska, jaké neml
žádný evropský spisovatel: ona se stala takoka revoluním Bae-

^deckrem, pírukou všem vzdlaným lidem, když za svtové války

vypukla v Rusku revoluce první i druhá roku 1917. Kdo pozorn
pioetl obraz revoluce z roku 1905, jak jej Masaryk nastínil

v 1. díle, našel v nm pedobraz veliké revoluce z roku 1917. Po
válce rusko-japonské boj proti carství spoj.l všecky stavy, všecky

smry ruské. Jádrem první ruské hromadné revoluce byli dlníci
y mstech a venkovských stediscích prmyslových. Mužíci, sed-

láci záhy se k nim pidružili a šli za radikální inteligencí zem-

stev. Stední a vyšší buržoasie zúastnila se boje za svobodu: to-

várníci a podnikatelé vypláceli svým stávkujícím dlníkm mzdu,

soukromí úedníci všech obor provádli s dlníky a mužíkj^

Usnesení revoluního výboru. Bouily se všechny universit}, stu-

denU i profesoi, spisovatelé a žurnalisté, až i liberální skupina

ruských pop se rozkolísala a volala po svolání koncilu. Slovem:

radikalism revoluní stal se mocí, který otásl absolutismem. Toto

hnutí vedlo k nábhm konstituním, ke svolání tí dum. bylo sice

ješt carstvím pemoženo, ale ne znieno. Cekalo na novou pí-
ležitost.

Bylo-li tenástvo evropské poueno o pramenech, z n'chž ^y-

vírá ruská revoluce, bylo také upozornno na ruské revoluní
<a protirevoluní metody. Vládní Rusko potlaovalo hnuti za svo-
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bodu — vraždami. Vláda provedla roku 1905 skrze válené soudj^

82 popravy, r. 1906 — 280, 1907 — 508, 1908 — 802 civilních osob.
Bílý teror odpovídal stejn vraždami; statistika ukazovala r. 1905
222 zavraždných osob, 1906 — 1126, 1907 — 3001, 1908 — 1820.

Tenkrát L. N. Tolstoj napsal carovi známý ote\'rený list „Ne-
mohu mlet". Masaryk rozechvn napsal v kapitole o vraždách
a provokatérech vládních: .,Ví car o všem, co se dje jeho jmé-
nem, ci neví? Podpisuje tisíce rozsudk smrti, neuvažuje, co
tato strašná ísla znamenají? A ví i neví, a uvažuje i neuva-
žuje, v každém píiiad budou oficiální obhájci a ti, kdo jnáv-
nicky odvodují carism, mít tžkou úlohu, budou -li ješt dále

chtíti hájit právo absolutního monarchismu. A tento car f?al svolat

mírový kongres haagský! . . . Jen o tom pemýšlejme: vláda eara-

papeže, jenž svá práva odA ozuje od boha a pro boha, jenž nechce
skládat út ze svých in dum, nýbrž pouze bohu, používala
ješt delší dobu k zabezpeení carovj' osoby vraha Azeva, když
již jeho vražedné iny veejn byly odhaleny a pibily na pra-

nj-r!*' Masaryk usuzoval z toho, že absolutism je mravn a proto

též právn nebezpený spolenosti i státu a že je nemožné
donutit jej mírnou cestou k obratu... Absolutism
nejen ruský, absolutism každý. Kolik bylo tená eských, kteí
tomuto závru i vzhledem na Rakousko rozumli ! Rusko
a Evropa je kniha, za kterou národ nemže býti Masarykovi
dosti vden, ani on sám sob. Nebo kniha byla nejen pouením
o duševním proudní ruském z péra Slovanova, nýbrž pouením,
jež pišlo práv a tempo, kdy Masaryk poteboval pozornosti pro>

sebe i pro národ eský.

Když bylo prof . Masarykovi 60 let a strana jeho, vdecké kruhjr

i asopisectvo pi té píležitosti dlaly bilanci psobení jeho, bj^lo

konstatováno všeobecn, že vliv prof. Masaryka na náš veejný
život byl veliký a dalekosáhlý, že vliv žádného vrstevníka ne-

mohl se s ním mit. Psobil svými spisy, psobil svými pednáš-
kami ve škole i ped širokým obecenstvem, psobil svou politikou

v parlament i za hranicemi. V oboru vdeckém nebylo žádného,

aby do nho nebyl zasáhl. Zjištn Masarykv vliv ve filosofii,

v historiografii, v literární historii, v kritice literární, v krásné
slovesnosti, ba i v národním hospodáství.

Oživen byl zájem o eské djinj, zejména o reformaci, etl se

a vydával Palacký, doŠIo ke studiu našeho probuzení a k rozsáh-

lým publikacím o nm vbec, o Dobrovském, Jungmaunovi, šafa-

íkovi, Pelclovi a j. zvlášt, došlo k vjdání spis Havlíkových
a Smetanových, jako by se byly otevely staré poklady v zemi
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ukryté. Literatura se rozhojnila, nové organisace zapustily ko-

eny.
Povznesena byla všeobecná úrove našeho myšlení a všechen

život veejný dostal jiný ráz, nebo Masaryk zrevolucionoval

hlavy i srdce, provedl prost onu duchovní revoluci, o níž Havlí-

ek kdysi jen snil. Masarykíiv program nái*odní pekonal krisi

národní a vyvedl národ z krise, a chtl nebo se bránil. Veejný
život, jenž úpl pod autoritami osobními, osvobozen jako dlouho-

letý vze ze žaláe, a autoritou stalo se jen pesvdení opatené
dvody, dvod proti dvodu.
V celém našem život nastaly zmny. Nebývá každá zmna po-

krokem, ale zmny, zpsobené Masarykem, byly všecky pokro-

kem. 3Iasaryk se stal mezníkem : jiný bj 1 život v nái*od jied ním,

jiný za nho. Význam a vliv takových silných duch nemí se

jen tím, kolik získali pívrženc, také tím, kolik mli odprc.
Ze vzájemného zápolení vyrstá nová, bezpená pravda. Masa-
ryk stal se kamenem, o njž se rozráželi lidé. Kamenem, jehož ne-

bylo možno obejít, jehož nebylo možno nedbat. Každý myslící

Cech musil se s ním vj poádat. Masaryk prost zmnil smýšlení

svého národa a dal mu nového ducha. K 60. narozeninám Masa-
rykovým vj dán i)amátník jeho ctitel a žák. Není jediného jíro-

jevu v té knize, aby nebyl vyznáním, že Masaiyk pvodci jeho dal

nový smr života.

Masaryk stal se mohutným ledoborcem, jenž prolámal led a uvol-

nil dráhu tm, kdo jdou a pijdou iJO nm.
Ze zemí mimoeských Masarykovy spisy z let 90. psobily na

slovanském jihu. Zi)sobily vzrušení i zmnu veejného života.

Do tch let mládež jihoslovanská studovala vtšinou ve Vídni
a ve St3'rském Hradci. Chování Nmc vypudilo mládež tu ze-

jména z Hradce. Roku 1896 objevil se znaný poet student ehar-

vatských a slovinských v Praze. Pišli do ilého kvasu našeho.
Nejvtší ást jich pivinula se k realistm a vdci jich Masarykovi.
Roku 1897 založili s v Praze revui Hrvatska Misao, spo-

lený orgán Charvát i Slovinc. Pozdji vydávali v Praze revi
Novo doba (1898) a Glas (1899). Všecky tyto listy byly
masaiykovské.
V Ijublani konala se v záí 1900 schze omladiny, která vypra-

covala nový národní program slovinský Kaj hoemo (Co
chceme). Starší smry politické vycítily nebezpeí. Je velmi zají-

mavo, že práv klerikální vdcové Mahni a Krek nejhorlivji
prostudovali spisy Masarykovy, a ne s nenávistí, na p. dr. Ivan
Krek. /

Mládež charvátsko-srbská, když (se vrátila do Záhebu z praž-
ských studií a vstoupila do veejného života, provedla památné
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sdružení politické : koalici srbsko- cli arvátskou, která
uciuila konec bratrovražednému boji náboženskému a sbodla se

na základniob láncicli programu politickélio, ímž zahájila nové
období politiky domácí. Ti jihoslovanske procesy rozšíily slávu
Masarykovu.
Když jsme oslavovali Masarykovy šedesátiny, íiastnila se pro-

jev blahopejných nejen obec jeho poslucha bývalých a stou-

penc strany pokrokové, nýbrž i cizina, slovanská a západní.
Ruský proíesor A. L. P o g o d i n psal mezi jiným : „Mne táhne

k nmu a napluje nadšením ta vysoká mravní vznešenost, ten

všelidský humanism, který tak osliiiv se jeví ve snahách eského
druha našeho ruskí-ho Tolstého. Po télo stránce prof. Masaryk vy-
stupuje jako jeden ze zástujic všeslovanského morálního radika-

lismu, stejné jako u nás L. X. Tolstoj, jako Cech Chelický, jako
Polák Mickiewicz; jest to naše slovanské vzplanutí pro mravní
ideály, hledání absolutní pravdy, snahy postavit veškero lidské

jednání na podklad práva a spravedlnosti. Ve svých den-

ních zmatcích a starostech asto zapomínáme na to, že pedevším
musíme býti lidmi a pak teprve leny toho neb onoho národa.

Vzpomete jen, s jakou silou náš jubilant prohlásil ve své knize
o Havlíkovi, že naped je teba být Cechem a potom teprve Slo-

vanem. K tmto dvma pojmm pipojil on tetí : nejprve lo-
vk, potom C e ch, potom Slovan; ozauje pak pojmy Slovan
a Cech záí humanity, dal jim Masaryk ješt více pitažlivosti

a síly. Na všeslovanském studentském sjezde v Praze 1908

vidl jsem, jakou dvrou zahrnuto je jméno prof. Masaryka
u veškeré slovanské mládeže, shromáždivší se pod praporem po-

kroku; a ponvadž mládeži patí budoucnost, tož to. co ona mi-

luje, podmaní si celý svt. Slovanský boj za svobodu a rovno-

právnost obsahuje sám v sob živly pokroku, protože jeho úkolem
jest zniiti v lidstvu ducha nacionálního utiskování. Ale nyní,

když my všichni Slované trpíme pod útoným hnutím nmeckého
národa, tu musíme se spojiti pod praporem, hájícím pokrové ideje.

Slovanské sjednocení, slovanská jednota v boji za práva a svo-

bodu — jest úkolem naši doby a v této jednot estné místo bude
náležeti prof. Masarykovi." — —

Vynikající rusínský spisovatel dr. Ivan Franko, socialista,

pipomínal si osobní st>ky s Masarykem, které vzbudily u nho
osobní sympatie a úctu k nmu; ješt více však vliv, jaký na nho
mly knihy Masarykovy eská otázka. Naše nynjší krise a ob-

zvlášt Karel Havlíek. Dr. Franko peložil poesii Havlíkovu
roku 1901 a knihu svou vnoval Masarykovi. V tom vnování
o Masaryko\ých knihách vjznával: ..Osvtlily mi velký význam
Havlíkv pro rozvoj eského národa, nauily mne vážiti si a ob-
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divovati politického toho pracovníka a bojovníka tam, kde jsem

dosud nuloval a obdivoval básníka. — — Podávaje ukrajinsko-

ruské veejnosti v pekladu výbor z Havlíkových básní, pál
bych si vzkísiti v ní myšlenku, kterou vy tak jasn a výstižn
rozvíjíte ve svých spisech : že vývoj národa musí postupovati ne^

rozlun s rozvojem svobody myšlenkové i politické; že prohlar

šovati se za pokrokovce, radikála nebo socialistu a zárove igno-

rovati a potlaovati rozvoj kterékoli národnosti ve jménu jakých-

koli, vj ššich a vznešených ideálii, znamená obelhávati ten pokrok,

radikalism nebo socialisiu; že národ, jenž jménem a státních neb
jakýchkoli jiných zájm, ujamuje, dusí a pekáží v svobodném
rozvoji jiné národnosti, kope hrob sob i státu; kterému toto uja-
mováni je zdánliv na prospch . .

."

K dru Frankovi pipojoval se len mladé generace rusín.^ké

d r. B r y k, jenž promluvil jako žák Masarykv. Roku 1901 odešla

ást rusínské mládeže z university Ivovské, kde byla znásilo^
vána, do Prahy a byla pijata u nás pohostinsky. V pražské spo^

lenosti vábili Rusíiiy svou pokrokovostí a inteligenci realisté.

„Pilnuli jsme k nim celou duší, pi každé píležitosti jsme sé

scházeli, živ jsme debatovali, referovali, pednášeli, vzájemn
se poznávali a uili. Než nejkrásnjšími okamžiky pobytu v Praze
byly pednášky prof. Masaryka. Velký tento uenec, politik a mys-

litel byl pro nás ímsi zvláštním, nebyli jsme zvyklí takovým pro-

fesorm. Každé jeho slovo hluboko zapadlo v naše srdce. Závi-

dli jsme eským studentm takového profesora a na jeho ped-
nášky chodívali jsme s tak tlukoucím srdcem a záícíma oima
jako mohamedáni do Mekkj'." Dr. Bryk pipomenul, že Rusíni si

peložili Masarykovy Ideály humanitní. e ke studentm o vd^
náboženství a škole, mnohem více však psobila v Halii práce

té „Mladé Ukrajiny", kteí se uili v Praze u nohou Masaryko-
vých a šíili názory jeho o právu, svobod, politické a nábožen-

ské snášelivosti. Srovnávali s ním svého Drahomanova a doplo-
vSili jej Masarykem.
Profesor práva na universit blehradské dr. B o ž i d a r M a r-

k o v i velebil zásluhy Masarykovy o vídeský proces Srb proti

Friedjungovi. „Dnes je nesporno, že úlolia Masarykova pi jed-

nání ped porotou byla velmi veliká. Bez pepínání mže se tvr-

diti, že jemu se má dkovat za onen prbh a za onen výsledek

procesu On beze vší pochyby poznal nejlépe spornou otázku,

nebo ze svých cest do Záheba, na Cetyni, do Blehradu, z v-
deckého zkoumání a objektivního nazírání na vc nabyl úpln
jasného obrazu o všem tom. eho poteboval, takže již nebylo |M)-

chyby, co je pravda a co nepravda. Tím je osvtlena úloha Masa-

rykova v dob procesu. Jako lovk, jemuž šlo jen o pravdu, Ma-
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saryk dnem i nocí nemorn pracoval, jen aby pravda zvítzila.

Není možno ani vjpsati, s Jakým zájmem sledoval prbh procesu

a jak živ protestoval proti nejmenší nespravedlnosti. A nejen to,

sám konen povstal, abj* byl slyšen jako svdek, a tu jako uenec
sdlil soudu všecky své výzkumy a Aýsledlvy takovým zpsobem,
že dojem, kterj' uinil na pítomné v soudní síni, byl ohromný. —
Masaryk je první lovk, kterého jsem kdy vidl, jenž b^ se bjl

tolik obtoval za spravedlivou vc, V celkové své innosti se jeví

jako apoštol vdy, pravdj', spravedlnosti. Avšak ve všem tom je

veden realismem, nebo je skrz naskrz reálním politikem . . . Vše,
co mi íkal o Srbsku, o lidech, o pomrech a situaci, i o tom, co je

dobré a co špatné, jakož i o iiíinách toho všeho, bylo tak po-
drobné a správné, že ani nejlepší znalci Srbska nemohli by nic ji-

ného íci. Já oteven tvrdím, že známost moje a styk s Masary-
kem je Aelikým bohatstvím pro mne, ponvadž jsem se rozlouil
s ním, jsa obohacen zkušenostmi a pouen jsa o mnohých vcech,
které jsou nezbytn nutné k úspšnému vedení politiky."

Dr, Josef S m o d 1 a k a, charvátský advokát ve Splitu, po-

znal Masaryka v i)arlameiit vídeském. Sljšel o nm od mládeže
charvátské, která studovala v Praze, i)okládal ho však za ne-

praktického idealistu, mystického reformátora. Le pi-Auí ei Ma-
sarykovy v parlament 1907 bjly opravdové zjevení pro nho.
„První hlava v parlament", tak v krátké dob znl obecný soud
našeho veejného mínní. „Já jsem ho zatím blíže poznal za jeho

posledního pobjtu v Dalmácii. Pitom uinil na mne takový do-

jem jako žádný jiný lovk. Dokonalejšího, hannonitjšího typu
lovka jsem v život nepoznal. Není na nm nic z toho, co iní
konvencionálního uence interesantním, ale zárove odporným:
ani sledu po iiedanterii, ješitnosti, afektaci. Je vznešený jako ari-

stokrat a zárove prostý jako selské dít. Mluví odmen jako

diplomat a zárove tak upímn, že mu mžeš ísti v srdci.V každé
spolenosti jest na svém míst, ke každému stejn je pívtivý:
u dítte snižuje se k dtské prostodušnosti, u sedláka je sedlákem,

u ministra státníkem. Radí vždy k mírným slovm, ale v oích
mu teš, že jeho vle je pevná jako žula. V našem národ
nemáme dnes lovka, kteiý by byl tak milován, vážen a ctn mezi
pokrokovými Charváty a Srby jako prof. Masaryk." —
Z Dalmácie doploval obraz Masarykv a vliv jeho dr. Iljadica

Grbeši. jenž v letech 90. studoval v Praze a i pozdji ml živé

styky s Prahou. Vypravoval zejména, jak zásady eské otázky

a jiných Masarykových knih aplikoval na život národa charvát-

ského.

Dva slovinští spisovatelé, Dr. Ant. Dermota a dr. Dra-
g o t i 11 L o n a r, vzpomnli vdn, jaké obrození slovinského
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života vzniklo psobením Masarykových idejí. Oba své vzpo-
mínky napsali esky.

í5ivot student slovinských, praví Dermota, byl napodobením
vzoru nmeckého, nebo Slovinci chodili do Štýrského Hradce
a do Vidné. Vyrostla z nich inteligence bez vyššího rozhledu po
svt, lidech a idejích. ..Následky té nepráce, té jjasivity naší inte-

ligence svtské pak byly takové, že ztratila naprosto kontakt s li-

dem. Lidu neznala; lid také nechoval sympatií k ní. Ponvadž pak
lid slovinský nebyl píliš zvyklý starati se o veejný život, o po-

litiku, o kulturní, sociální a jiné otázkj. ježío zkrátka byl pone-
chán sám sob, nemohl si najíti sám východiska z bouného kom-
plikovaného moderního života, leží na dlani, že šel za tím hned
a ochotn, jenž mu nabídl ruku. A to byli klerikálové." Poátkem
století 20. byl již doma znaný poet Masarykovc. Odpuzovala jej

však i strana národn radikální, pokrokái, Masarykovci vt-
šinou pilnuli k sociální demokracii. Nebo 93 procent Slovinc
patí jjímo mezi proletariát.

S tímto smrem souhlasí také dr. Lonar: „Masaryk svým slo-

vem a skutkem vyburcoval své žáky z romantického snu, nabádal

je k pemýšlení o smyslu života a k prohloubení národní jiráce.

Není proto nahodilé, že inteligence vyšlá z jeho školy navázala
doma styky s proletariátem ; nebo národní otázka slovinská je

sociální otázkou chalupiiík, malorolníkú a dlník. To je slo-

vinský národ! Viditelný znak tchto styk bylo založení sociální

revue Naši Z a p i s k i r. 1903.

Slovinec Dr. Ivan Ž m a v c uzavel adu vzpomínek slovan-

ských úvahou o Masarykovi jako lovku a badateli jev
sociálních. —
Z muž neslovanských promluvil Arnošt Denis, i)rofesor

Sorbonny v Paíži. Je ada názor, v nichž se Masarjk a Denis

rozcházeli tenkrát. Ale pes to napsal: „Ostatn mládež jde za ním
právem, protože Masaryk má vynikající vlastnosti: pedevším
vznešenou šlechetnost úmysl a pak — ctnost ze všech nej-

pednjší — odvahu. Získal si — velmi zasloužen — i)opulárnost,

ponvadž se nebál nepopulárnosti. Nebojí se ani tradic, ani vtšin,

ani pedsudkv. Pihází se mu, myslím, že se mýlí nkdy, avšak
nikdy se neleká vyjáditi to, co pokládá za pravdu. Náleží takto

ku vznešené tíd kací a práv kacíi tvoí pokrok — — —
lile, jak si té chvíle jiedstavuji Masaryka: je to pedevším
duše velmi vznešená a ušlechtilá, a mladí lidé, kteí si ho volí

za uitele, nechybují; život je vyléí dosti rychle z toho, co snad

je nebezpeného v jeho idealismu."

Všichni, kdož Masaryka poslouchali jako uitele nebo byli

svdkj' jeho zpsob v parlament i na schzích, mluvívají
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o dojmu jeho osobjíosti. Dojem ten byl a jest — vznešenost. Každá
spolenost ji pociovala, jakmile se Masaryk octl uprosted ní.

By to byla i jen chvilková spolenost v hostinci nebo v kavárn,
když po schzích nebo v pestávkách rozliných sjezd strany
uchylovali se úaslníci k obdu neb oddechu. Masaryk upoutával
pozornost na sebe a strhoval nejen výteností toho, co mluvil
a co za ním leželo vykonáno, nýbrž nadprmrnosíí svých roz-
hled a pojetí. l*ednášel tebas o vcech bžných a takoka všed-
ních, ale ne bžn a všedn, nýbrž s písadou pozorování a po-
známek, které byly originální, ryze jeho osobní a kteié osvtlo-
valy pedmt se stran, s nichž nikdy pedtím osvtleny nebj ly^

a v souvislosti vždycky s rozsáhlým obzorem životním. Tato ve-
likost rozmr a zámr nebyla umním divadelních píkras,
ona vždy psobila krásou opravdovosti. Bjla to velikost sku-

tená. Tato velikost rozmr a zámr mohla být pochopována
j^ sice i tam, kde se projevy Masarykovy jen etly, ale nikdy nevy-

rovnala se dojmu bezprostednímu, když byly slyšeny. Z každého
Masarjkova vystoupení a v každém jednání bylo znáti hrdé v-
domí osobní hodno<y. Toto hrd vdomí bylo docela nco jinéha

nežli pýcha nebo ješitnost. Nebylo v nm nic umlého. Ono prýš-

tilo samo sebou z vdomí silné vle a ze všech tch sil, které

v bytosti jeho pracovaly, Nepestrojovalo se v skromnost a líbí-

vost, nebo velikost se nedá pestrojit a nastrojit. Své osobní hod-

noty Masaryk byl si vdom už v mladých letech. Zaráželo zajisté

mnohé, jak asto mluvíval per já, kde se mladým mužm pedpi-
sovala spoleenská skromnost. Když íkal: „já mjslím", „já sou-

dím", znamenalo to, že nepronáší nahodilý nápad, nýbrž že ruí
za své mínní a že za n pejímá odpovdnost. Lidé se bojí samo-

statn myslit, a když i mají své odchylné mjšlení, bojí se vyslo-

vovat je. Masaryk mluvil, co myslil a dodával odvuhy jiným. Ma-

sarykovo sebevdomí vyrostlo z vlastní práce, vždycky pomáhal

sám sob a tím se stával neodvislým. Nenávidl fukání a náek
na pomry. Stejn nenávidl náchylnost v naší národní povaze

k muenictví a pisvdoval Denisovi, že kult muenictví je v nás

zakoenn. Tento kult je pasivitou našeho karakteru. Proto ne-

slyšel rád. když národ nevidl na Havlíkovi víc, nežli že ho
nazýval „brixenským mueníkem". I proti Husovi stavl Wiklifa

a Luthera. Bojoval proti pasivi, nebo „tak silná je ta sklonnost

k pasivit, že víme a svtíme i muenictví falešné . . . Naši Iži-

radikálové politití dokonce i cizin a svému politickému od-

prci imponovati chtjí svými obnaženými boulemi a jíza ikami

jako žebráci o poutích . . . Jen pomyšlení na to, že by Cech musil

se svého dožebrávat, je mn hrozné . .
." Masarykovo sebevdomí

uilo nás nové národní ctnosti.
^
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Smím íci, že T. Gr. Masaryk stal se od roku 1882 mezi námi
nový m fJechem. Mezi hladkými i akademickými eníky stejn

Jako mezi táborovými liimaleli stál Masaryk jako muž stízlivý

a pece plný ohn. Jeho tídivý rozum nebyl ve sporu s tempe-

ramentem. Srdce bylo horké, hlava chladná. Uml dlit vci pod-

statné od podružných, vci cenné od tretek a vyvažoval z každé
situace to, na em záleželo. Uil vcem. Nepekvapilo, kd3Ž v n-
kolika letech smr jeho nazván byl realismem. Masaryk pisvd-
il: ano, jsem realista.

Poznávaje domácí pomry naše, zakoenlé jiedsudky i ustá-

lené omyly, vidl, že je dležito. aby neumdléval v práci a ne-

slevoval ze zásad, ale aby ji spojoval s trplivostí. Shovívav
vykával tedy a zahanboval své nejbližší pátele klidem, když
ztráceli hlavu, O svých šedesátých narozeninách ekl: „Jsem
spokojen." Odstraoval heroism z našich ad tím, že jej roz-

drobil na drobné každodenní heroismy; tím posiloval vli a uil
tvrdé sebekázni. Dokazoval pak na sob pedevším, že nejmoc-

njší síly v život lovkov jsou síly duchovní a ne hmotné

a práv tak v život národa celého. To byla Masarykova nejtžší

práce, když chtl národu vštípiti, že nová doba je dobou ducha

a duchovních lidí a že korunované hlavy se svým píslušenstvím

pestaly být vdci lidstva a hnacími silami djin lidských. Mnozí

pochopili to až za války, když poznávali, že proti obrnncm Vi-

lémovi II. a Františku Josefovi I. stáli lidé duchovní Wilson

a Masaryk.

Jaký smysl mají slova Herzenova, že každé pokolení je samo

sob úelem? Jediný: že píroda ani djiny neznají pokolení vy-

volených — v pokolení samém že musí vyrsti Jico, ?o bude

jeho heslem, jeho signaturou. Z našeho pokolení vyrostl v Masa-

rykovi muž, jenž položil draz na ducha, a v našich lei? ích vj-

rostla mu již odpov. Tak po druhé v djinách zvítzili jsme,

jakou nadšenosí ducha pro ideje, mravní zachovalostí a vyšší

osvtou národa našeho. To je Masarykovy osobnosti význam
národní. Jeho duch byl veliký a mohutný, tebas neml k ruce

ani jmní, ani jiné moci hmotné; byl veliký a mohutný tím. že

byl soustavný, pesný, svdomitý; byl veliký a mohutný tím. že

byl neúnavný v práci a trplivý v oekávání výsledk, aniž ml
báze v osobních nebezpeích; byl veliký a mohtitný tím. že nikdy

nemohl být le špatnými lidmi podezírán z pohnutek sobeckých.

z rodinkáství a pokrytectví; byl veliký a mohutný tím. že si

podmaoval národ svou pravdivosti a opravdovostí. Byl jedním

slovem muž moudrý a dobrý.

Nikdo jiný než T. G. Masaryk nemže být novému pokolení

vzorem npvého ešství.
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v. VÁLKA, REVOLUCE, NÁVRAT

IVdyž 18. prosince 1914 prof. Masaryk odjíždl z Prahy pes
Víde do Itálie, to odcházel za hranice nový typ re^^olucionáe,
demokratický revolucioná-, typ nepodobný starším
revolucionám.
Pelivé promyslil plán píští práce onoho kroužku, jejž do

svých úmysl zasvtil, sám pro sebe vykonal pak pípravj^ na
delší pobyt v cizin, nebo poítal s pravdpodobností, že se ped
koncem války nebude moci vrátit. Což se i splnilo.

Odcházel revolucioná, jenž byl nepodoben známým exulantm
ruským a polským, vtšinou rodu šlechtického, z nichž nejedni
vyhledávali v revolucích píležitost, aby se zbavili nudy života
(ostatn i Lenin je šlechtic, jako byl Bakunin); a z nichž ti

polští velmoži a jiné pyšné panstvo kuli spiknutí a pletichy v sa-

lonech paížských, okouzlujíce diplomaty krásnými ženami,
hostinami a penzi

;
pi tom hotovi obtovat pro vlast tisíce žjvot,

a doma deli kži z poddaných a zanedbávali nejprimitivnjší
školské vzdlání svého temného lidu. Poláci mívali heslo: „Teba
býti liškou i lvem," liškami byli v salonech, doma dravci, kteí
hubili svj lid.

Odcházel revolucioná eský, jenž neml nic siíoleného ani

s fanfaronským oratorstvím Ludvíka Košuta, libujícího si ve
vznešených eech o svobod a právu podle vzoru anglického.
Získával sympatie v Anglii i v Americe, zakrýval však orientál-

ské násilnictví své a svého kmene vi národnostem nema-
(Tarským,

Nic podobného na našem eském revolucionái nebylo ani

s Josefem Mazzinim, duchem ušlechtilým, ale romantickým, vy-

chovaným ve spikleneckých kroužcích karboná, jenž sám po-

tom zakládal nové blouznivé tajné spolky Mladé Itálie, jenž snil

o republice italské, kdy národ jeho vlastní neuml z vtšiny íst
a psát, a jenž horoval pro bratrství všech lidí a vyšší nábožen-
ství, pozd teprve lituje, že obtoval sta život lidských na
revoluní podniky nepromyšlené, nepipravené, pedasné a
proto netrvalé.

Náš Masaryk byl podoben jedinému exulantovi, ped ním svto-
známému. A to byl zase Cech, Jan Amos Komenský. Na tuto po-

dobnost pipadla vtšina eského národa; naped se o ní jen

šeptalo pi zavených dveích, ke konci války však již veejn
mluvilo. Mluvilo se tak i k mládeži ve školách i v evangelických

chrámech, teba v podobenstvích . ,

.

Masaryk odcházel do ciziny s ideálem svého národa, jehož

splnní, jak se podobalo, mohlo být piblíženo skutenosti hroznou
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•tou válkou. A jeho prostedlíj
,
jež mly vésti k cíli, byly velmi

prosté; byly to prostedky ducha: pravda, právo, spravedlnost,
do jejichž služby dal své vdní a svou pesvdující výmluvnost.
Cílem Masaiykovým nebyly však jen rozvaliny Rakousko-Uher-
ska, nebo rozvaliny nejsou nic platný, není-li promyšlené ped-
stavy, co se má na jejich míst vystavt nového. Masaryk vdl,
že místo Rakouska má zaujmouti stát eský. Šlo však pece o nco
vážného

: zdali se osvdi ony zásady, na nichž autor eské
otázky zakládal program malého národa? •

My, kteí jsme šli za 3Iasarykem, vili jsme pevn, že názory
a zásady jeho, všechen ten realism jeho obsahuje zárodky nového
života. A vili jsme tedy, že tyto zárodky musejí v budoucnosti
vyrst v osení. Zárodlíy vyrostly v osení, díve nežli jsme se na-
dali: za války 1914—1918. Všecky zásady Masarykovy obstály
zkoušku ohnm.
Nebyl pítelem revolucí. Souhlasil však s anglickým státníkem,

že národové nemají dlat revolucí, ale mají být vždy pipraveni,
aby revoluci mohli zaít. Roku 1914 3Iasaryk poznal ten vhodný
okamžik, že národ eský revoluci zaít mže, nebo pedcházela
revoluce v hlavách a mozcích. Jen jedinou myšlenku svou opravil
za války a doznal svj ústup veejn. Podle své zásady hmnanitní
dával si kdysi otázku: „Jsme tedy národ Žižkv a Prokopv i
Husv a Komenského? Sami cítíváme, že nelze být obojím a
proto iníváme pokus ob tyto protivy v sob smíiti. Avšak ne-
daí se nám to ješt, odtud ti zvláštní karakterové necelí, ani
Táboí, ani Bratí." — Když však znova a znova v Rusku si pi-
pomínal, že sice válka je nco hrozného, zlo — ale obrana že
j e m r a v n p í p u s t n á a n u t n á a že je nezbytná synthesa
-Žižky a Chelcického v každém z nás.

Válka zastihla proi. Masaryka v Nmecku. Ml v plánu cestu
do Paíže a do Londýna, kde hodlal najít podporu pro svou
myšlenku: smíit Srby a Bulhary. Musil se však zdržet v N-
mecku, protože nebylo vlak, a vidl, kterak Nmecko bylo velice
na válku pipraveno.
Když se poátkem srpna vrátil do Prahy, už byla íšská rada

zavena, ústavní svobody zastaveny, politické strany znieny,
policie redigovala noviny . . . Silný dojem inili na naši vojáci,

kteí odcházeli na frontu neochotn s posmšnými proti-

rakouskými popvky a kteí se zaíkali, že nebudou bojovat.

I ekl si Masaryk, jak v eech svých ruských vyznal : „Ty nesmíš
dlat mén, než dlají vojáci. Naši vojáci, to pi všeobecné
branné povinnosti náš lid, naši voliové." Jel dvakrát za podzim
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do Holandska pod rznými záminkami a navázal odtamtud styky

s politickými páteli v Anglii a Francii. Dne 18. prosince 1914

odjel ješt do íma, odtud do Ženevy, oekávaje, že se tam potká

s pro. benisem. Jižjiž se chtél vrátit do Rakouska a mel už i re-

vidovaný pas, když došla z Prahy tajná výstraha: Nevracej se^

budeš zaten.
Neveliký byl kroužek p'átel, kteí znali úel i výsledky cest

Masarykových do ciziny. Všichni ti však vili v budoucí obrat

a šastné výsledky pro národ, zejména po úspchu druhé cesty

do Holandska. Protože vili ve svého vdce a vdli, koma
uvili.
Ze jsme vdli, komu jsme uvili, o tom velkolepé svdectví

vydal dodaten onen muž, jenž dvakrát na podzim 1914 opustil

Anglii, aby jménem zahraniního ministra Greye jednal s Masa.

rykem v Holandsku — pan 8eton Watson, známý pítel nás Scotus

Viaíor. Pijel v erváncích naší svobody do ech a na Slovenska

z jara 1919, a když nás opouštl, uveejnil v pražských denících

12. ervna potšný list k národu (za maarského vpádu), v nmž
pravil:

„P r o g r a m, který mi prof. Masaryk uložil pi tajné schzce
v jednom rotterodamském hotelu v íjnu 1914, byl splnn
tém do poslední litery v íjnu 1918 po tyletém
obtížném boji. Není to pochlebenství, ale úplná pravda, jestliže

eknu, že není druhého muže v Evrop se stejnou
zodpovdností, který tak široce a jasn defi-

noval všeobecnou politiku nejen eskou, ný-

brž i evropskou, nebo který byl schopen ji na-

psati. Až pijde as. kdy bude možno uveejniti
jeho privátní memoranda, která psal v beznu
1915 a v lednu 1916 pro informaci dohodo v ých
státník, tu úcta k nmu ješt více stoupu e."

Tomuto muži jsme uvili.
Prof. Masaryk pro všechny pípady, nežli Prahu opustil, vy-

konal — ekl bych — poslední poízení: odevzdal nám plán revo-

luní, pokyny a rozkazy, co a jak se má dlat, kdyby se už ne-

vrátil. Dal i základy ke známé M a f f i i.

Nevrátil se Ve Švýcaích na jae 1915 vytvoil z Cech tamj-

ších zahraniní revoluní komitét. Dopsal do Ameriky, aby ame-

rití krajané financovali revoluní hnutí. Penz bylo teba na vy-

dávání revoluních list: La Nation Tchque v Paíži a na esko-

slovenskou saníostatnost v Ženev (pozdji v Annemasse). Vedle

toho bylo potebí psáti do žurnál francouzských, anglických,

italských, švýcarských, vbec ve všech zemích západních zídit

rozvtvenou sí zpravodajskou pro eskou práci revoluní.
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Prof, Masarykovi pipadl na pedním míst úkol politicko-

diplomaticky, aby se dostal ve spojení s vládami stát dohodo-

vých. Nejvdnjší pamti naši zasluhují dva dávní pátelé národa

našeho, kteí byli prostedníky: Seton Watson a Arnošt Denis.

Byla to dlouhá i obtížná úloha, nebo my Cechové nemli jsme

ped tím vážných styk s rozhodujícími státníky. Teprve pro-

následování Cech, konfiskace, zatýkání a žaláování, týrání na

Iront a všení v Moravské Ostrav zpsobily, že západní státníci

chápali, že se v Cechách nco dje. Zaíení dr Kramáe, Schei-

nera a Rašína, zatení policejního úedníka Olie a pod., vzbudily

velkou pozornost. Styk mezi revolucionái za hranicemi a krouž-

kem revoluním v Praze byl dlouho nerušený, zejména dokud ne.

prchl z Prahy i dr. Beneš (4, záí 1915).

V ervenci 1915 pijel do Ženevy prof. Denis z Paíže na

slavnost Husovu. Husova výroního dne použil Masaryk k tomu,

aby vyhlásil Rakousku veejn válku. Jestliže ne mocnosti zá-

padní, my lid Husv rozumli jsme tžkým slovm Masarykovým

:

„Bylo eeno, že historie je soudcem, že jest uitelem; já pravím,

že jest povinností. Každý Cech znalý djin svého
národa, musí se rozhodnout pro reformaci nebo
pro protireformaci, pro ideu eskou nebo pro
ideu rakousko u.'' Ta slova byla opovdním války eského
národa Rakousku a jeho dynastii.

V srpnu 1915 zkonfiskováno Masarykovo jmní, zastaven mu
plat universitní. Následovaly prohlídky a zatení dcery Alice,

kterou odvezli ped vojenský soud ve Vídni. Tenkráte ozval se

hlas Masarykv již z Londýna. Královská kolej pi universit

pijala jej za lena a Masaryk ml první pednášku 19. íjna

ped vybraným obecenstvem. O v e 1 k ý ch a m a 1 ý ch n á r o-

ú e ch. Byl pozdraven vládou anglickou jako muž významný. Mi-

nisterský pedseda anglický Mr. Asquith pravil o Masarykovi ve

svém pozdravu: „Gratuluji Koleji k jeho volb a ujišuji jej. že

vítáme jeho píchod do Londýna, jednak jako uitele, jehož moci

A uenosti vliv cítí se v celém slovanském svt, jednak jako

muže. jehož osobním vlastnostem, estnosti, odvaze a síle my rádi

vzdáváme hold. Víme, že jeho pítomnost zde bude poutem.

,Íež posílí sympatie, které sluují národ ruský s Velkou Britanií.

ÍPedevším a nadevšecko Spojenci bojují pro svobodu malých ná-

rod k tomu cíli, aby byly pro budoucnost zproštni tyranie

mocnjších soused a mohli rozvinouti svj národní život a

instituce ..." — Pednáška Masarykova záhy dostala se do Prahy

a. kolovala v eskem peklade.

Roku 1916 zvdli jsme, že 22. bo/na Masaryk proslovil v Pa-

íži e na Ústav pro slovanská studia. Ped pednáškou prof.
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Denis uvítal Masaryka a pedstavil jej obecenstAu velýn slovy^

Masaryk ml thema Svta Slované, mluvil o pangermanismu
a panslavismu a konil: „Cíl této války je tedy dán jihiým právem:
obrození a obnova Evropy. Násilí nebo sjíravedlnost. O to tedy

bží dnes. Velikost zavazuje! Nejvtší mocnosti, Francie, Rusko,

Anglie vyhlásily i)rávo malých národ. Dohoda Slovanu s národy

\-ychodu a západu Evropj^ proti zpupiíosti nmecké a rakouské je

nejlepšmi dkazem, že neohrožují vbec míru Evropy, nýbrž se

prost hájí s ostatními národy proti spolenému nepíteli." —
Pednáška vyšla v La Nation Tchque a pronikla do Prahy.

Tm, kteí stopovali proces Kramáv ve Vídni, dostalo se

r. 1916 hojn zpráv o ^lasarjkov innosti zahraniní. Ale i vše-

chen národ jednoho dne dovdl se o ní dík dmj slu rakouské

policie. eské asopisj- na rozkaz policie uveejnily 26. bezna
r. 1916 protest proti velezrádné innosti Masarykov s nadpisem

Vcizích služba ch. Pra\-ilo se v nm, že jistí živlové uprchlí

zbable za hranice, tam dali se najmouti do služeb našich ne-

pátel jako zjednaní vrazi a uveejují, nejsouce k tomu národem

oprávnni, jménem národa manifesty a skrývají se za jakýsi vý-

konný komitét . . . „Vidíme propast a trneme hrzou. Takoví

živlové vnucovali se v míru eskému národu za vdce, takoví lidé

snažili se pod škraboškou slušnosti strhnouti na sebe vedeni

vnitní politiky . . , Nyní podezírají vrnost vlastního národa,

šlapou est eského lidu v bláto a dopouštjí se zloinu za zlo-

inem na nejsvtjších zájmech vlastních soukmenovc. JeŠt
vas byly rejdy jejich odkryty a díve nežli mohli živlové ti

píliš mnoho zla napáchati, byli odlialeni. Pan Masaryk a sou-

di'uzi pozbyli navždy práva zváti se syny eského národa. Ztropili

národu svému úlvlady, avšak nebezpeí, na štstí, bylo odvráceno.

S Masarykem a jinými agenv' tyrdohody nemá a nemže míti

eský národ nieho spoleného." —
Píhoda tato pipomínala starozákonního proroka, jenž v>šel

zloeit lidu izraelskému, ale Bh zmátl jeho plány, a on dobro-

eil. Policejní prorok rakouský roznesl tichou radost po celém

eském národ. Co dosud vdl jen kruh zasvcenc, to s dychti-

vou radostí dovdli se lidé na každé vesnici, „Masaryk pracuje

u dohody pro eský národ," šeptalo se vdn a národ si zhluboka

vydechl. Policie nemla na tom dost. V lét téhož roku \ydala

„slovník velezrádc za hranicemi", ásten album tch eských

velezrádc, pokud si mohla opatit i jejich podobizny. Album byla

ureno jen policejním službám, ale našly se cesty, aby pronikla

do veejnosti jména našich drahých lidí. O innosti Masarykov
zprávy bylj' nejpodrobnjší. Odtud poznali i nezasvcenci Pro-
hlášeni eského komitétu zahraniního ze
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14. listopadu 1915, v nmž Masaryk se zástupci zahraniních
Cech a Slovilk v Rusku, vo Spojených státech i ve všech stálech

stedoevropských vyhlásili veejn odboj proti Rakousko-Uher-
sku. Odtud dovdli jsme se, že na frontách rozhazují se letáky

našim vojákíim z letadel (dr. Štefánik), že amerití Cechové vy-

psali revoluní pjku mezi sebou a sebrali už skoro milion do-

lar, že v Rusku zajatci vydávají asopis echoslovák, že družina

eského vojska vyrostla na brigádu, že Masaryk pracuje ve spolku
s Pašieni i jihoslovanskými velezrádci z Charvátska.

Národ eský liboval si bezhlavosti policejní. A ješt více roku
1917, kdy v rad státník rakouských patrn uveno, že zpiavy
o bezbožnostech velezrádc jsou s to, aby v národ eském budily

ošklivost. Nebo od toho roku nic iiolicie netajila v rakouském a
eském tisku o Masarykov práci a dodávala zprávy novinám
c. k. tiskovou kanceláí.

Dílem z tohoto pramene, dílem z front a ceusurních úad ná-

rod vdl všechno, co k nadjím svým vdt poteboval. Zv-
dl, že po ruské revoluci bylo možno již prof. Masarykovi, aby
zajel do Ruska (v kvtnu 1917), nebo carské Rusko jej odmítalo.

Za iJrvní jjotebu prohlásil, že musíme mít své eskoslovenské
vojsko, vojsko samostatné, ne eskoslovenské vojáky vazené do

ruských oddíl. Svt má vidt, že Cechoslováci jsou opravdu
proti Rakousku, svt má vidt, co by udlal celý eský národ,

kdyby mohl. Budiž armádní sboi- náš na bojišti francouzském
a druhý armádní sbor v Rusku. Budeme-li míti své vojsko, budou
se o nm denn vydávati válené zprávy a pak se na nás nezapo-
mene. Tuto myšlenku Masaryk provedl dsledn. Zajatci eští
a slovenští si)chali do vojska. Organisace našeho vojska, velko-

lepá a hrdinská, ohromila svt. Úžas a obdiv vzbudilo pak tažeiií

eskoslovenské z Ukrajiny na Sibi z jara 1918. Událost, jaké

djiny neznaly od as Xenofontových. Jak grandiosní a ve

svých dsledcích nevýslovn šastný byl tento in Masarykv,
poznáváme i dodaten. Nebo co by se bylo stalo z našich hoch
po hanebném míru bolševického Ruska v Bresíu Litevském?
Kolik živých bylo by se nám vrátilo? Rakouské šibenice bjlj' by
sti'ojily hodokvasy, až by bolševici byli vydávali a prodávali

echoslováky. A smutné hroby po širé ruské zemi byly bj' ziia-

menaly místa, kde zahynuli ti, kdož by se byli bránili vytiání

nebo zavleení do rudých gard.

Když Masaryk pišel do Ruska, nesl s sebou již velký politicko-

diplomatický úspch. Dohoda vyzvána bj^vši presidentem Wil-
soncm, aby vyslovila své válené cíle, dala mu oficiální odpov.
Do tohoto programu bylo pojato — osvobození C e ch o-

Slovák. Dkujeme za to francouzské vlád, v první ad
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niinJsíru Briaiidovi a jeho vlivu u druhých mocností. Bji to vý-
sledek Masarjkových dvod proti Rakousko-Uherisku, dílo do-
koual za nho Dr. Beneš.

Nebylo snadné pesvdit dohodové státníky, že Rakousko-
Uhersko má bjt smazáno s tváe zem. Bylo mnoho ausírofil
ve Francii, v Anglii i v Rusku. Byli politikové, kie se domní-
vali, že Rakousko má oprávnní v takzv. rovnováze Evropy a
že má ideu. Nepochopovali, že Rakousko-Uhersko dávno je pou-
hým vasalským státem Pruska a že pomocí menšiny nmecké a

maarské dává do služeb pruských íši tém padesátimilionovou,
pi emž vtšina Slovan rakouských a jiní národové ncnometí
musejí sloužit plánm: Hamburk-Bagdad. Masarykovi podailo
se pesvdit dohodu, ale dva roky trvala jeho práce. Pochopilo
se konen, že Nmecko má být donuceno válkou, aby vydalo
z jukoii svých Poláky, Dány, Francouze v Elsas-Lotrinsku a
aby vydalo celé Rakousko-Uhersko; ab} omezilo svj siát jen ua
svj vlastní národ. Když toto pesvdení nabylo již víchu na
západ, Masarykovi nastala nová práce v Rusku: ani vláda
Kerenského, tím mén vláda bolševická nemohly pochopit tužby
eské. Náš národní požadavek, aby národnost stala se státem,

byl pokrokovým strajiám ruským a nejvíce levým — šovinismem,
a hledly na Masarykovo úsilí s nechutí. Akoli socialisté, ne-

pochopili, že národnostní otázka je také otázkou sociální a že
malý nájod v právu mezinárodním je tolik, jako drobný lovk
v právu obanském,

Koren dostala se nám do rukou veliká e l^íasarykova,

kterou pronesl na obrovském „táboe lidu eskoslovenského"
v nádvoí university kyjevské 17. ervence 1917. To bylo Masa-
rykovo poslední slovo, na nž jsme ekali. HIoa^o osvobozující

od bázn, slovo vlévající dvru pochjbovam, slovo poslední

jistoty a bezpenosti tm, kteí nepochybovali.

..Já pro svoji osobu peji si. aby náš stát byl republikánský.

Budou vám íkati, že národ není ješt zralý. Možná, že jsou ná-

rodové ncT^ralí, ale já vím, že národ náš, protože vlastní silou

se zdokonalil a zcelil vlastní kulturou, že ten národ dovede býti

disciplinován. Národ uvdomlý, inteligentní udrží republiku." —
Když potom Masaryk chvátal pes Sibi v beznu 1918 a po

sedni nisíc žil v Americe v okolí Wilsonov, ekali jsme už jen,

kdj ta smnka, v kyjevské ei vydaná, stane st splatnou.

Dokali jsme se toho. Masaryk dal na ni svj podpis 18. íjna 1918,

kdy jménem zatímní vlády prohlásil ve Washingtone esko-
slovenskou republiku.
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Spchali jsme mu naproti na hranice nové své eskoslovenské

republiky 21. prosince 1918. On nám nesl listinu našich svobod

opatenou rukojemstvím stát dohodových, a my jsm* mu na

uvítanou nesli svou dstojnou revoluci z 28. íjna. A vítali jsme

v nm ne profesora, nýbrž presidenta Masaryka. Ba víc, Masaryk

po tyech letech vyhnanstvi, v nichž pro eský národ vykonal

cestu kolem svta, vracel se dom jako — historická
osobnost.
Není v djinách našeho národa doby, by rozlehlost státu jeho

byla sebe prostranjší — jednou až k hranicím Rusi, po druhé

až k behm jaderským — , abychom byli mli stát tak svo-
bodný, jako je naše dnešní Republika; tak bohat nadaný
a svým potebám pizpsobený po splynutí se Slovenskem, jako

je naše dnešní Republika ; tak šastn nesený pízní nej-

osvícenjších národv evropských i Spojených stát severo-

amerických, jako je naše dnešní Republika. A proto národ hled
na pvodce tohoto díla, sám zaal Masaryka nazývat dvrn
tatíkem a slavnostn osvoboditelem a nejen dovolil, nýbrž sám
zaal stavt osvoboditele vedle nejlepších panovník své minu-

losti a pirovnávat jej k nejdražším hlavám prorockým, k Husovi

a Komenskému, kteréž cti nedostalo se nikomu z lidí eských po

ti sta let. Národové podrobovali se panovníkm z tradice nebo

z bázn. Výjimené jsou pípady, kdy vlada a státník byl zá-

rove vdcem duchovním. Kolik století chovali jsme se my cize

a nenávistn ke korunovaným hlavám! Masarykovi podrobil se

národ bez koruny a povolal jej sám na trn od pluhu duchovního,

nebo pochopil, že koruny zasluhuje a národ že ho jako vdce
potebuje.

Masaryk — osvoboditel!

Tento název dojista neodepou Masarykovi ani budoucí poko-

lení, nebo Masaryk zstane vždy historickou osobností. A nám
budou závidt, že jsme obcovali s osobností historickou, že jsme

znali jeho pohled a zpsoby, že jsme slýchali jeho ei a hlas.

A budou se pídit po každé podrobnosti z jeho života, sbírat pí-

hody jeho dtství, navštvovat místa, kde bydlel, zaznamenávat

anekdoty i legendy, jimiž bude opádána jeho bytost jako každá
bytost historická.





E. R A D L

MASARYKOVA FILOSOFIE

Revoluci hmotnou a heroickou dobu válek

máme za sebou — nám kyne spása jen v idei, kterou starší ped-

kové vypracovali reformací a již naši buditelé nám postavili svým

ideálem humanitním. Naše politika nebude úspšná, nebude-li

založena a dsledn provádna na této naší idei eské
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STEDOVK A NOVOVK
esanským otrokm brzo nemohlo ujíti," píše cír-

kevní historik, „ano, knz evangelia úmysln budil

v nich vdomí, že vzhledem k pravému vzdlání
stojí mnohem výše než jejich pohanští pánové ; nic-

mén zstali jim poddáni, zachránili est víry,

kteráž, kdyby byla plodila ducha buiského anebo

kdjby nemohla ho zdržovati^ byla by si v oích
všeho svta postavila trvalý pomník hanby a pimíseuého tles-

ného snažení.^)"

Tak s pochvalou píše kesanský církevní historik o ideálech

doby stedovké. Slovm Ježíšovým: Hledejte nejprv království

božího a spravedlnosti jeho, a toto vše (t. j. pozemské štstí) bude

vám pidáno, rozumli tehdy tak, že království boží jest radi-

káln oddleno od vcí tohoto svta; hledati je znamená pohrdati

svtem. A proto vili také, že odvrácení od politiky, dobrovolná

chudoba a uti-pení jsou nejjistjší cestou do nebe. Hrdinami stedo-

vkými byli muedníci a ím strašnjší bolesti vytrpli (znázoro-

vané na obrazích a drasticky líené v knihách), tím více se za-

sloužili o nebesa. Zem byla tehdy slzavým údolím; lovk byl

rozlouen na híšné tlo, doasnou to schránku, a na duši, je-

diné vskutku a vn existující. Rytíi tehdy dobývali slávy da-

leko a daleko od praktického svého psobišt, slávy, která ne-

mla pímého vztahu k prospchu jejich vlasti: bojovali za osvo-

bození Svaté zem od Turk, za ideál ist duchovní, s nímž vý-

hody obchodní a politické jen nepímo a jen jakoby neprávem
souvisely. Vdcem lovka na této zemi byl „duchovní"; slovo

ukazuje, jak smysl knze-duchovníbo byl hledán v nehmotné jeho

podstat.

Od poátku nového vku se vzmáhá odpor proti této ducho-

vlád a roste smysl pro život reálný, makavý, pozemský, t-
lesný. Místo nadsmysiných nebes, obydlených andly a svatými
se te studují zákony o pohybu hvzd a vbec viditelná píroda:
místo náboženských boj nastupují politické; roste smysl pro

praktinost, místo knze nastupuje inženýr a léka; usiluje se

o materiální blaho lidí na tomto svt. Pítomnost, kterou žijeme,

se považuje za dležitjší než minulost, na kterou vzpomínáme.
Proto jsou hrdinami doby osoby, které provedly nco, co má
ješt dnes význam a prospívá nám: ne Ukižovaný se strhanými
rysy tváe, nýbrž Kristus kážící na hoe a útoící na farizeji;

ne Hus v plamenech, nýbrž Hus, vdce národa za novou pravdou

:

iic Komenský louící se s vlastí, nýbrž Komenský, reformátor

pedagogiky. Hrdinou jest Benjamin Franklin, protože objevil
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hromosvod, K, Marx, protože nauil dlníka bojovat za svá práva.

Místo zázraného zasahování do osud lidských moderní lovk
uznává pokrok, víru totiž, že lidstvo ponenáhlu a usilovnou prací

pekonává nedokonalosti života a pipravuje si život snesitel-

njší a snesitelnjší. Spíše než geniové, kteí njakj^m náhlým
gestem omráili svt, se uznávají pracovníci, kteí vytrvalou,

drobnou, šedivou prací živobytí lidské o nco zdokonalili. Práce,

zvlášt i tlesná práce, jako nco patrného a úinného nabývá
velikého významu, kdežto v stedovku se cenil ušlechtilý p-
vod a skvlé nadání. „Nevidím muednictví v Havlíkov smrti

a ve vyhnanství, alespo ne hlavního. Práv Havlíkem a jeho

prací životní ujasnil jsem si, že nemá na nás psobit mued-
nictví a smrt, ale život muedníkv a jeho práce. Zdá se mi, že

píliš upíráme zraky na to poslední utrpení, ale zapomínáme

na pracovny, bojovný, vítzný život muedník. A tak mužové
silného života stávají se nám vzorem smrti . . . Ješt se smrti

hrozn bojíme . . ,"^)

Tento novodobý odvrat od nadsmyslovosti k smyslovosti, od

nebes k zemi, od duchovnosti k praktinosti, od bohovlády k lido-

vlád jest základním rysem myšlení, zvaného positivním ;

„positivní" znamená tolik co docela jistý, nepochybný, makavý,
opak toho, co jest fantastické, nadsmyslné. Positivistická nálada

lidstva nabyla v devatenáctém století výrazu ve „filosofii posi-

tivistické", která však vedle pedností nahoe vytených, mla
vady, s nimiž doba Masarykova tžce zápasila. Tento p o s i t i-

V i s m u s v užším smyslu nebyl jen ddicem francouzského osví-

cenství a vyznáním víry ve vdu, v pokrok, v práci, v praxi,

nýbrž pojal v sebe i silné prvky filosofie Spinozovy a Heglovy,
vedoucí k pesvdení, že nic není na svt konen ani rozhodn
závazného, že není podstatného rozdílu mezi dobrem a zlem,

že i zlo jest božské a že konec konc hmota svtem vládne.

Vlivem tchto nauk positivismus vybíhal v krajnosti: naped se

bojovalo jen proti nadsmyslnému nebi andl a svatých, potom
proti theologii a konen proti náboženství vbec; naped proti

fantastice, potom pro pírodovdu a konen pro materialismus;

naped proti scholastickému peceování ducha, potom pro váž-

nost k tlesnosti a na konec za nauky, že lovk, národ, lidstvo

žije jen tlem, jen rasou a vbec proti víe v duši; naped proti

králm, pak pro vládu lidu a konen pro vládu slepé, nezod-

povdné masy; naped proti víe v zázraky, potom pro pesvd-
ení o svtové zákonitosti a konen pro fatalistickou víru, že

lovk jest bezmocným kolekem v mrtvém svtovém stroji, pro

víru, že v djinách lidstva nerozhodují myšlenky, ideály, pe-
svdení lidí, nýbrž žaludek, hladový nebo pesycený. Tak se
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positivistický smysl pro vcnost, pozemskost a praktinost mnil
v materialistickou nauku, zavrhující jakoukoli víru v moc ducha

nad tlem.
Ješt jeden pojem si objasníme, než pistoupíme k rozboru

uení Masarykova, pojem romantismu. Romantikové se

lekají vlády tvrdého rozumu, prý suchého a píliš pozemského;

doporuovali jako protjlék proti nmu \elý cit; proti nespoá-
dané prý demokracii stavli silný absolutismus, proti vd bás-

nický vzlet, doporuovali katolictví, rytíství, úctu k starodáv-

nosti, k císam z milosti boží a chválili nepraktinost nebo-li,

jak íkali, „ideálnost" života. ílíkali na p., že objev nových stroj,

zjednodušujících tovární práci anebo zvelebování dobytkásví
jest vc pro ušlechtilého ducha bezvýznamná, nízká; chtli ctíti

na p. Alexandra Velikého, který dobyl celého svta, anebo

inkvisici, jejíž dlouhé ruce všude dosahující dráždí fantasii svojí

tajemností a ukrutnosí, anebo tebas i Husa, ale jak jest obklo-

pen nádhern odnými kardinály, jak sám papež jej soudí, jak

plameny muí jeho hubené tlo, tedy Husa budícího obdiv zvda-
vého diváka nebo soustrast.

Romantismus nabýval rzných forem a byl doporuován
zvlášt básníky rozliných škol. V Cechách se vyvinul jako

reakce proti positivistickému osvícenství, pokrokovému, osv-
tovému, svobodomyslnému, v jehož duchu pracovali naši vdetí
buditelé v 18. a poátkem 19. století, v jejich ele Dobrovský.
Romantismus ml svého vdce v Jungmannovi a jeho nejvýzna-
njším plodem, památným v djinách naší civilisace byly Ruko-
pisy. V dobách Masarykových tento romantismus u nás ješt
vládl, pozdji zužoval své ideály na básnictví, t. zv. dekadentní

a na ctní názor nmeckého básníka Nietzsche.

Nkdy ostatn positivistické krajnosti se stýkaly s roman-
tickými: Comte, francouzský organisátor filosofie positivní,

byl svým náboženstvím, které Angliané pojmenovati „katou

lictvím bez kesanství", poloosvícencem, poloromantikem ; n-
metí materialisté rovnž byli najednou positivisty i romantiky;
v Nietzschovi také oba principy žijí vedle sebe; plemenné teorie,

jejichž nejznámjším výrazem jest antisemitismus, rovnž spo-

jují romantickou víru v geniálnost jedné vyvolené rasy (Arijc
nebo Germán) s positivistickou vírou v spoutanost snažení
lidského po ideálu jeho tlesnými vlastnostmi.

Filosofie Masarykova jest jedním z projev novodobého svto-
vého hnutí za vládou rozumu, vdy, praktinosti, reálnosti. Zaal
s vírou v D. Humea, anglického filosofa 18. století, který první
Vyjádil positivistické myšlenky; vážil si Comea, francouzského
zakladatele positivismu z první poloviny století 19.; vysoce si
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váží positivistických stránek v uení nmeckého filosofa Kanta.

Od poátku také Masaryk byl odprcem romantismu, pehodnotiv
na pr. oceování Dobrovského a Jungmanna: kdežto pedchdci
Masarykovi stavli na prvé místo romantického Jungmanna a pod-
ceovali Dobrovského, Masaryk dal pednost Dobrovskému; byl
proti dekadentství, ctní Nietzscheho i jiným ideálm romantickým.
Stedovké ideály, papežství, císastvi, vládu knží, vládu ta-

jemství, zázrak, teologie, tradice a vbec vládu všech zízení,

která lidé jednou v^nnyslili a pak ustanovili jako nepromnný
zákon, daný Bohem na vné asy, Masarjk jmenuje spolenjTn
názvem teokracií, bohovládou; žádá její zavržení ve jménu de-

mokracie nebo lidovlády, kterýmžto slovem v nejširším smyslu
rozumí positivistické úsilí o to, aby v život rozhodovaly sku-

tené poteby lidí, aby se pozemský život stal východiskem a cílem

našeho pemýšlení, abychom zízení vjTuyšlená lidmi brali

opravdu jen za lidská zízení a opravovali je praktitjšími ji-

nými. Proto Masarjk zavrhuje katolického i protestantského

Boha, který trní vysoko na nebesích, jako svrchovaný vládce

nad nebem i zemí, ped kterým nezbývá než se pokoiti. Proto
doporuuje vdu a zvlášt pírodovdu; proto projevoval velký
zájem o sociální boje, o hmotné povznesení lidí slabých. Jest proti

teologii, proti aristokracii, proti povrivosti, pro vdu, pro
praktinost jako positivisté; ale není pece pravovmjTn positi-

vistou, protože uznává vládu ducha a tímto odchýlením od positi-

vismu, kterému ne všichni rozumjí, zaujímá v novodobé filosofii

zvláštní místo.

Díve než byl positivistou, Masaryk studoval filosofii Platóna,
který zrovna naopak než positivisté hledal smysl života a smysl
celého svta v duchovnosti, ve vlád myšlenky, idey. Historikové
myšlení lidského dokazují, že Plato ml svým „idealismem" ve-

liký vliv na kesanství a tudy ovšem zvlášt na katolictví a to-

hoto opovrhovatele hmotou Masarjk nejen z mládí studoval, ný-

brž až do stáí si ho velice vážil; hned v prvních spisech dále

projevil živé pesvdení náboženské a ím dále tím více uka-
zoval na to, že Bh jest a že Prozetelnost ídí osudy lidské.

Masarjkovo hledání Boha jest v píkrém odporu k ateismu
anebo agnosticismu positivist. Kdežto positivisté dále rádi za-

vrhují všechnu „ideologii", Masarjk všechno své uení staví na
vlád myšlenky: život jednotlivc jako život národ má prý
smysl, národové prý jsou Bohem povoláni ke zvláštním úkolm,
o osudu eského národa nerozhodovaly spory o materiální zájmy,
idey náboženské atd.

Positivisté, jak jsme ekli, se kloní k fatalismu ; slavnými se

stala slova Tainova. že literární kritik má stud.>vati „lovka
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jako zvíe vyššího druhu, který tvoí filosofie a básn skoro tak,

jako housenka bource morušového pede kokony a jako vely

staví své plástve". Takto positivisticky se Masaryk nil<dy na

lovka nedíval; pro nho jest lovk bytostí, která má svdomí

a rozeznává dobré od zlého, jest zodpovdný za své jednání, má
moc utváeti svj karaker a zlepšovati svj osud i osud spo-

lenosti lidské. Ne housenka, nýbrž nebojácný lovk pevné

vle jest ideálem Masarykovým. Positivista, vící v slepou mo«

pírody nad svým osudem, resignuje na boj s ní. „Nejlepším plo-

dem vdy jest chladná resignace, která uspokojujíc duši zúžuj»

utrpení na bolest tlesnou," napsal positivista H. Taine. Tak jest

formulován pesimismus, t. j. nedvra v sebe, nedvra v moc

vle k dobrému nad zlem, vzdychání nad velikou a radikální

špatností tohoto svta, v dobách Masarykova mládí módní filo-

sofie, pro niž u nás M. Tyrš a pozdji literární kritik H. Schauer

budili zájem. Masarykovy velké filosofické boje patí pekoná-

vání tohoto nestateného názoru na svt; spis o sebevražednosti,

lánky o moderním lovku a náboženství a mnoho drobnjších

projev vnováno jest dokazování, jak lovk má moc sám nad

sebou, jak není pravda, že tlo, ddinost, rasa, osud, minulost,

poutá nepekonateln vli k dobrému, jak lovk jest povinen po-

máhati sob i jiným od zlého, jak se nesmíme nikdy vzdávati, jak

pesimismus jest jen zbablým útkem z boje, který sice jest tžký,

ale musí býti bojován a bude vybojován vítzn.

Co jest to, viti a nezoufati? V njakém kláštee pochován

mnich zdánliv mrtvý v krypt; za njaký as procitl ze svého

ztrnutí a te nastávala hrza a duševní zápas — krypta se ne-

otvírala, jen když njaký bratr zemel a dokiet a dotlouci se

nebyla žádná možnost; co tedy nešastník ml poít? Ml ekat

na smrt hladem a žízní, tam ve tm a v sousedství zemelých

bratí? Jal se modlit — ale nebyla modlitba prosbou, aby Bh
zemít dal zdravému spolubratru? V tchto takových hrozných

mukách duševních a fysických (tenái si obraz doplní), milý

náš eholník obstál ?. zstal na živu — živil se hmyzem, pada-

jícím do krypty malým vzdušným otvorem, se stny lízal krpje
divné vlhkosti ... Po mnohých a mnohých letech nalezli nešast-

níka, zahaleného v mešní roucho, jež si z rakví vytahal, obrost-

lého bílým vousem až k zemi , . .^} Nuže, lento mnich nebyl pesi-

mistou a tak jest ifehfí si vésti v život.

Tedy: víra v život, v tento pozemský život a praktický boj.

Smysl positivismu pro svtové zájmy, pro tlo, pro zdraví, pro

práci, pro praktinost, pro politiku, jest ohromným pokrokrui

nad stedovk; ale jen ne se udusiti v této pozemskosli! Pravda
jest až za positivismem, v budoucím, lepším názoru svtovém, ve
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kterém myšlenka — praktická myšlenka — povládne, nikoli

hmota. Proti positivistovi Zolovi Masaryk žádá: „Pesvdení
• velkolepé zákonitosti všeho života a historie, ne modloslužba

náhody . . . duše, ne pudy . . . náboženství, ne mysticism — víra, ne

povra — nadje, ne nervosnost — humanita, ne demokratism —
pravda, ne lež.*)"

REALISMUS

JMasaryk sám nejmenuje svoji filosofii ani positivismem ani

idealismem, nýbrž íká si realista. Realismem se jmenuje nkolik,

ostatn píbuzných metod mjšlení, spíše ostatn v krásnem pí-

semnictví a v malíství než ve filosofii; mluví se o ruských rea-

listech od Gogola do Gorkého, o francouzském realismu Flauber-

tov a Zolov, o realistických obrazech Verešaginových atd. Vy-
lume nejprve realismus v tom smyslu, kde jest hrubým napodo-

bováním pírody anebo kde má zálibu ve sprostých stránkách ži-

vota.^) 8rovnáme-li realismus ruských a francouzských .spisova-

tel, pochopíme zvláštní rysy realismu Masarykova. Ruští i fran-

couzští realisté mají smysl pro vcnost, pro drobnokresbu, pro
malé lidi; francouzští realisté však jsou od základu metodití:

mají uritý plán pro stavbu románu, ídí se uritými, pesn for-

mulovanými teoriemi o pomru mezi duší a tlem a o vlivu pro-

stedí na lovka, o tom, co jest krásné a co nic, a tyto teorie

uplatují vdom ve svých dílech, jež jsou tedy plánovit
konstruována. Ruští spisovatelé neznají metody, jejich ro-

mány nemívají vlastn ani poátku ani konce, není tam vyvrcho-
lení problému, není tam vdeckých teorií. Vzpomeme na p. na
Tolstého Vojnu a mír: vypravování jest tam kronikou událostí,

jak šly jedna za druhou; není to obraz Ruska vylíený metodicky

s jednotného stanoviska, nýbrž celé Rusko nekonen široké

a hluboké, tak jak jest. Osoby románu v jejich jednání jsou širší

než každé schéma, a umleckost díla záleží spíše v nekonené
hloubce pojetí osob, v sympatii autora s osudy lidskými, v piro-
zené lidskosti autorov, než v uvdomlých estetických teoriích.

Francouzský spisovatel se dává vésti hlavn rozumem, ruský
citem, Francouz konstruuje, Rus maluje; Francouz ví ve vdu,
Rus v pirozený instinkt.

Která z tchto metod jest lepší? Masaryk by rád svým realis-

mem ob slouil. Jeho duchovní vdcové Comte, Hume a Kant
mají velkou víru v rozum a i Masaryk jest ím dál tím vtší ra-

eionalista. Že prý jest racionalismus eskou národní vlastností,

nám vytýkají romantití Poláci; vskutku, Dobrovský, Havlíek,
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Neruda byli racionalisty, a kdo chce poznati, jak vypadá nej-

omlyioxhi víra v rozum, nech studuje Masaryka, zvlaste jeho

Su ruského myšlení vknize „Rusko a Evropa". ^^0^3;
ruuje uvdomení, metodinost, poádek, vedu a zadá, aby jednot-

Uvec i spolenost pemýšleli o svých úkolech, dali si rad.ti od-

borníky, rozhodli se pro uritý plán a ten pak soustavné prova.

dli. Spoléhati na svoje „štstí", na genia^lnost ^udcu na zdravy

pud národa, na Boha, kteiý nás v rozhodném okamžiku vytrhne

z nouze, není správné podle Masaryka; správnji jedna vys™ji-

vanv Nmec, který si všechno rozpote a pak pomalu a vytivale

ide za s>Tm cílem. Této chyby se dopouštli Rusové; v jejich

románech jsme ítali nejvíc opovržení nmecké dkladnosti, pry

smšné a malicherné. Vzpomete si, jak Tolstoj pezíravé hci

nmecké generály ve Vojn a míru a s jakým odporem pise o lé-

kaích v Ann Karenin; jak naproti tomu staví za vzor bezpla-

novitost Kutuzova a jeho spoléháni na instinkt svj a na instinkt

lidu Masaryk jest v tomto ohledu docela nerusky, ba cely jeho

život jest vnován práv boji proti této nedve v zapadnicky

rozum. Ale uznává i pednosti ruského realismu. Dostojevsky ma

pro nho veliký význam, akoli práv Dostojevskému schazi

smysl pro západní rozumovost. Dostojevsky a vbec rusti spiso-

vatelé chtjí nám podati samu nejbezprostednjší skutenost, ne-

zpracovanou ješt lovkem o ní pemýšlejícím. Tato skutecnos

ovšem nemá hranic, jsouc nekonen široká a hluboká; v ni jest

nerozlun sloueno dobro i zlo, krása i ošklivost, a proto jest

ruský román tak neohraniený a jeho hrdinové jsou tak hlubocí;

proto spisovatel pesvduje tenáe o dobru, krase a pravd jen

okazováním, jak na dn všech vcí - ale tepry na dii - jest

tendence k dobru, ke kráse a pravd. Tu „realismus znamená

neomezenou víru ve skutenost, v píníý názor, a nedvru

v umlé konstrukce rozumové. Masarjk ukazuje i na vyznám to-

hoto realismu a spojuje ruskou snahu po vcnosti se zapadni

snahou po metodinosti.
, , , . x. * ,

V dobách, kdy Masaryk psobil, bylo aktuální zabyvah se t. zv.

historismem. Realismus - ne historismus! vola asto Ma-

saryk. Válkou a dsledky válenými jsme tak pozbyli smyslu pro

onen slavný historismus, jehož bývalo eské myšleni pln«, že

dnes tená ztží pochopí, v em tento historismus zaležel. Vilo

se že minulost, starobylost a náhodné události, kdysi se sbh-

nuvší a dnes jen ve zpsobe vzpomínky zachovalé, maji pro

život obzvláštní význam. Nároky na eskou samostatnost se na

p. odvodovaly tím, že jsme jednou bývali samostatní; pra-

otec Cech, Libuše a Jaroslav, vítz nad Tatary, sv. Václav,

domnlé staré Rukopisy, kterých nebylo anebo kdo ví, jest-li
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byli anebo když byli, kdo ví, jaký smysl mli a dnes mají eenu

jen relikvií, podncujících snad fantasii, ale bez praktického vý-

znamu, jako by dávali smysl dnešnímu národnímu životu. Byl to-

národní aristokratismus jakýs ve špatném slova smyslu, jako

když aristokrat se proto vynášel nad prostého obana, že ml
slavné pedky. Víra ve státní právo eské, zaruené bývalou

naší samostatností a rozlinými vládními akty, které však praxí

vlády a vtšinou i praxí našich politických vdc byly porušo-

vány, byla takovýmto historismem. Realismus naproti tomu tvrdí:

staré povsti, dokonce pak povsti podvodn za staré prohlášené,

nemají ceny, jestliže neodpovídají moderním potebám; stará

práva rozhodují mén než dnešní názory, poteby a skutenosti.

Slova Masarykova o státním eském právu: „netajím si skute-

nosti a zkušenosti, že poteby nynjšího života a platné nyní

právo positivní o požadavcích politických rozhodují více než
právo, které platilo ped nkolika sty lety" — rozilovala velice

naši veejnost, nauenou myslit v duchu romantického práva
historického.*) A pece bylo zapotebí rozlámati pouta práva
historického, ve jménu jehož jsme byli také poddanými rakous-

kého císae, ástí rakousko-uherské monarchie, pemoženi na
Bílé hoe, pokatolitni atd. Tato všechna fakta platila mocí

historie, ale rozum lovka uznává, že svoboda jest vtším prá-

vem než všechna historie, že pirozený národ, by jakkoli roz-

trhaný historií, má vtší právo na život než stát sebe starší

a sebe úednji vytvoený; že Slováci a eši uznávající svoji

národní jednotu patí k sob, a jakkoli dlouhá byla doba jejich

rozlouení: pirozené právo, založené na rozumných dvodech,
v jehož sílu vila doba osvícenská, jest silnjší než práva
historické, které hájili romantikové.^a)

Masaryk se také rád dovolával realistických slov Havlíko-
vých proti Kollárovi, když tento básník sice truchlil nad mrtvými
Slovany polabskými, ale necítil tak s žijícími, hledal bývalé Slo-

vany v Durinsku i ve staré Itálii, ale nehledá jich v dnešním
Rusku, Srbsku, Charvatsku a vymýšlel si všeliké slovanské prý
bohy a bžky: „Mn aspo," poznamenal Havlíek, „jest nyní

jeden živý a iperný slovanský hošík, z kterého nco mže býti,

milejší, než všecky staroslovanské bžky, co se jich kde vy-

kopalo a v>'kopá, ulilo a ješt ulije."

Válka odtrhla náš zrak tak siln od minulosti a postavila ná&
ped tak ohromující pítomnost, že nás sama sebou pedlala na
realisty; romantití hrdinové dob pedhistorických zmizeli ped
živým dojmem brdin dnešních; státní právo se stalo pekážkou,
kterou nám nastavla historie a kterou bylo teba rozlomiti, aby-
chom uplatnili pirozené a dnešními pomry odvodnné právo
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na spojení se Slováky. A tak historismus, proti nmuž Masaryk

bojoval tak radikáln, byl vymazán válkou z našeho myšlení, že

jest teba dnes si uvdomovati, že realismus odsuzuje jen pece-

ování historie, jen omezování svobodné vle tradicí, jen oslabo-

vání inorodosti ve jménu zddných zvyklostí, ale neodsuzuje

význam minulosti pro pítomnost vbec. Tam, kde se v minulosti

projevil zvláš pln národní karaktcr, kde nám djiny podávají

vzory, podle nichž dosud možno a nutno žít, kde minulost objevila

pravdu, po které my toužiti jsme povinni, tam jest teba dáti

minulosti vliv nad námi. A tak realismus také jest historický,

ukazuje na Husa, na Chelcického, na Bratí, na Komenského,

vbec na všechny ty muže a události, kteí jsou více než náhod-

ným produktem doby, kteí nám ukazují na vcn platné zá-

vazky. Jest dobe si dnes pipomínati tento realistický smysl

historie.

Realismus Masarykv jest tedy filosofií svého druhu; uznává

positivistickou víru v drobnou, šedivou pravdu, v pokrok získá-

vaný vytrvalou prací, ale neuznává positivistický odpor k vlád
ducha nad hmotou, nýbrž ví v sílu ideálu. Jest kázáním o po-

teb vdecké životosprávy a tedy o poteb chladnébo rozumu,

ale i o nutnosti srdeného a hlubokého prožívání nezmrné sku-

tenosti. Jest bojem proti vlád fantom nad životem a pro

práva sil reálních, te se k životu tlíiicích; ale ví, že náš život

jest organicky spiat s minulostí, že naše správné ideály mají

obdobu v ideálech dob minulých, takže se studiem minulosti pro-

hlubujeme své pojetí pravdy a erpáme z nho posílení pro svj
boj za pravdu.

NMECKÁ FILOSOFIE*

Mluvíme-li tu o pomru Masarykov k myslitelm francouzským

a iniským, teba jest zmíniti se také o jeho vztahu k nmecké
filosofii. Nmecké myšlení mlo na náš veejný život vliv pe-
veliký. Od prvních poátk se Cechové stýkali doma s Nmci,
pijímali jejich názory a bránili se jim. Za husitství se už

rozpor mezi Nmci a Cechy uvdomoval a v devatenáctém století

byl jádrem politického myšlení vtšiny národa. Ale nebyl jen

odpor k Nmcm ; od Nmc jsme se mnohému také uili i nauili.

Naši národní buditelé chodili do školy k Nmcm, t, j. naše ná-

rodní idey z doby probuzenské jsou formulovány podle nmec-
kých vzor, podle llerdera, Okena, Friese, Fichtcho, Kanta, líegla.

Masaryk tuto závislost v studii o Kollárovi podrobn dokládal.

Nesmíme se však lekati této závislosti na Nmcích; osamostat-

níme se promýšlením nmecké filosofie a rozhodováním pro
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pravdu a proti lži. Není Masaryk typickým Cechem? A pece si

vážil nmecké filosofie ím dál tím více, akoli jí nebyl prodán

jako jiní, kteí se teprv ponenáhlu z jejího vlivu osvobozovali,

nýbrž piblížil se k ní, poznávaje její pednosti. S poátku byl

zaujat spíše Francouzem Comtem a Anglianem Humem, ale

ím dál tím víc podtrhával význam nmeckého Kanta pro mo-

derní myšlení a v posledním díle o Rusku a Evrop dokazuje, že

se Kantem poíná nová epocha myšlení vbec. Masarykovi se na

Kantovi líbí jeho veliká víra v rozum, uvdomlost, kritinost

a logická dslednost. Povážíme-li, že Kant jest národním mys-

litelem nmeckým, pochopíme, co Masarykv respekt k nmu
znamená. Ale i jiní filosofové nmetí zaujali Masaryka: studoval

zvlášt Herdera, vynikajícího myslitele z konce 18. století a

ukazoval na velký jeho význam pro naše probuzení národní

a pro slovanskou filosofii vbec. K. Marxovi a Engelsovi, zakla-

datelm sociální demokracie, vnoval veliký spis, v nmž rovnž
projevuje sympatie pro jejich rozumovost a organisaní schop-

nost. Masaryk ovšem vidl nmecký imperialismus a poznával

i jiné chyby nmecké i nebezpeí, které nám odtamtud hrozí, nic-

mén však k nmecké filosofii a vd projevoval respekt a stavl
je nad vdu anglickou a vysoko nad filosofii a vdu francouzskou.

Tento respekt se ozývá ješt z jeho poselství, kterým po porážce

Nmecka zahájil život eské republiky: „pejeme si," ekl, „aby
nmecký lid zanechal své výbojné politiky východní a vnoval
své velké síly a schopnosti mezinárodní organisaci národ a lo-
venstva." Tak se nemlu>T o národech, kterými pohrdáme a od
nichž už nic dobrého neekáme.
Nedbejme politických dsledk tohoto nazírání Masarykova

na nmeckou filosofii a držme se jen filosofické jejich stránky,

jsou pro eské myšlení nanejvýš významné. Pomr jiných na-

šich spisovatel k Nmcm se potácí mezi dvma krajnostmi:

jedni podléhají všelikým malichernostem nmeckého myšlení

a pstují je u nás a vdomky af nevdomky; zvlášt nmecké
profesorství, nmecká romantika a všeliké nmecké autority mají

u nás pívržence; druzí šmahem se nmectví odíkají a co jest

v Nmecku vyrobeno, už samo sebou jest jim špatné. A tak jsme
mli filosofy, kteí chodili do škol jen k nmeckým filosofm
a jiné, kteí k nim do škol choditi vbec nechtli. Pravá samo-
statnost záleží ovšem v tom míti svj vlastní smr a míti tolik

prozíravosti, abychom pochopili, v em mají Nmci pravdu a

v em nic. Masarykova filosofie jest takovýmto novým smrem:
jest svérázná nejen obsahem, nejen pomrem k jiným uznaným
filosofm, nejen svojí etikou, nýbrž i celým temperamenero
a pirozeným vývojem z eského prostedí.
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OPRAVDOVOST

Názory naše, nechf si jsou jakéhokoli druhu, jsou názory pro

život; historie ukazuje zejm, jak i názory ist abstraktní,

jako na p. : o pohybu zem kolem slunce, o pravé velikosti soutu

úhl v tiojhelníku, o umlecké hodnot Danteho básní, mají

praktické, životní dsledky. Jak teprve filosofické nebo politické

teorie

!

„ ^

Uznáš-li, že se zem vskutku otáí kolem slunce, nemžeš

íci, že to' neplatí pro nkteré lidi anebo pro nkteré spisy:

pravda jest pravdou pro všechny a ovšem také pro tebe.

Doporucuješ-li demokratismus, musíš jej doporuovati v prvé

ad so b ;
jsi-li pro republiku, musí býti tob republika zá-

konem. Pravda: Dostojevský kázal mravnost a sám proti ní he-

šil — ale pedn jest vidti, jak sám s sebou zápasil, jak opravdu

vil ve svj ideál a jen tu a tam jeho síla selhávala, a za druhé

dal nám právo, abychom mu ve jménu jeho ideálu vytýkali jeho

chyby. Kdyby pravda nebyla opravdová pravda, kdyby ne-

byla zákonem pro život, jaký by mla smysl? Proto Masaryk

žádá, aby každý pedn kázal pravdy, které mají vztah k životu,

za druhé, aby uznával závaznost jejich sám pro sebe a za tetí,

abychom my druzí mli právo zkoumati, jak této závaznosti do-

stojí. Proto mu jsou z duše protivní diletanti druhu Renanoya,

rafinovaní intelektuální epikurejci, jimž jest všechno stejn

pravdivé i nepravdivé, stejn marné i nemarné, kteí se jen „za-

jímají" o vci. Píše na p. o jednom hrdinovi Bourgetova románu

„Cosmopolis", který pozoruje prý jen život „ale nechce ho po-

suzovati, vniká pouze v jeho smysl." „Mže, kdo pochopiti smysl

života," ptá se Masaryk, „kdo ho neposuzuje?... Ve skutenosti

Dorsenne, jako každý moderní, mohli bychom íci, salonní sofista,

život posuzuje svým — životem, jen nechce vysloviti úsudek,

vda, že ti ostatní sofisté a augui k jeho mlení a jednání také

mlí. Smysl života není pouze to, co pozorujeme, ale hlavn to,

co dláme."^
Každá opravdovost jest mravní opravdovostí; býti pravdivým

lovkem, ale nemravným nelze, protože neniravnost jest práv
pezírání všech hlubších zásad. Proto není nic zvláštního, že

mravnostní mítko má u Masaryka mimoádný význam; zaráží

to jen toho, kdo neuznává opravdovosti vbec. Jest mu proheše-

ním proti vlád pravdy v život záliba l-íerát v lehké a dvoj-

smysln smyslné pikanterii, kterou mli Jungmann a Hanka, ve

francouzských románech divn velebících manželskou nevru,

všeliké radikálení sUidentské a<d. Nemravnost, radikálení,

život ze dne na den nezná zodpovdnost, nechápe vládu pravdy
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T Život, žádný skutený politik, myslitel, básník, filosof ne-

mže hlásati nemravnost jako program. Se slovy o „sladkém

híchu", o „právu na zloin", o „nezodpovdnosti básníkov"
mohou si hráti Jen lidé mlcí.
Programovost jest jen jiným jménem pro životní opravdovost.

Jak tžko se chápalo Masarykovo kázání o poteb pevného pro-

gramu! Program jest tolik jako zásada pro život, jako vyznání
víry, že uvdomlá pravda rozhoduje a ne náhoda, jest, jak ekl
Masaiyk, visitka, kterou pedkládáme spolenosti, vstupujíce do
ní. Program nesvede každý; program jest plodem usilovného a
originálního myšlení a má tedy anebo má míti svtový význam.
Hlavní vada eské revoluce r. 1848 byla, píše Masaryk, že byla

,.bez uritého programu politického a bez základu filosofického.

Revoluní vzrušení nemohlo u nás být než chvilkové a píliš

vnjší, demonstraní, proíože nebyli jsme pipraveni na revoluci,

mnící politické zízení v základech. Od nové doby, poínajíc revo-

luci politickou, i)edcházely revoluce duchovní— náboženská a filo-

sofická. Revoluce anglická byla skoncováním revoluce nábožen-

ské; revoluci francouzskou pedcházela revoluce filosofická — Vol-

taire, Rousseau a jiní. V tomto století ve Francii a taktéž v ostat-

ních zemích filosofie a literatura docela jinak hýbala duchy než

u nás. O Francii ani neteba mluvit — tam se prost pokraovalo

a pokrauje ve velké revoluci ; v Nmecku roku 1848 pedcházela

t. zv. levice heglovská a radikální filosofie vbec (Ruge, Feuer-

bach, Straus, Stirner, Marx, Heine atd.) o tom nemluvíc, že celá

filosofie od Kanta poínajíc, byla revoluní, Anglie mla Shel-

leyho, Byrona, mla filosofy jako Benthama, oba Milly a j

A u nás?*)" U nás, odpovzme opt, uvdomlý program, oprav-

dovost, filosofie, pipravovaly a provedly revoluci s Masarykem,
kazatelem tchto zásad, v ele.

Nestaí jen duchaplné a správné vci znáti a o nich psáti; v-
íš-li opravdu v správnost svých pozorování, jsi povinen žádati

jejich zavedení v život a odstranní tch, které jim odporují.

Kdo vil v nepravost Rukopis, ale neusiloval pesvditi
o tom druhé, byl lovk slabý, ne-li nepoctivý ; kdo nevil v moc
mladoešství, ale šel s ním, nechápal politiku vážn; kdo pova-

žovali za sebe nedstojné, viti v rituální povru, ale jiné nechal

v této pove žíti, není opravdový lovk. Opravdovost není

možná bez kritiky a bez boje. Byl postrach z kritické záplavy
realistické: jak možno, íkali, chladn kritisovati, co mám rád,

na p.: vlast, rodie? Ale Masaryk byl dsledný. Jest teba o všem
pemýšlet a nikde chyby neschvalovat; jest možno si uvdomovat
všechny chyby vlasti, Slovák, a pece je míti živ rád: jedin
uvdomlá, kritická láska jest dstojná moderního lovka. Ti^ba
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jest ovšem také kritisovati slavné autority. Své doby nejvíce

uráželo, že Masaryk vj^týkal spisovatelm nedslednosti. Kollár

na p. : básník statenosti a filosof panslavismu, odsoudil veejn
povstání slovenské proti Maarm a pipial si revoluní kokardu

maarskou. Smí se mu to vytknout? Smí se vytknout Jungman-

novi, ptali se proti Masarykovi, že zrádcoval Dobrovského, že

vbec nejlepším a nejestnjším lidem nerozuml? Smí se vy-

tknout staikému Riegrovi jeho falešná politika? Smí se kriti-

sovat povrchnost uznaného básníka Vrchlického ? mlhavost básní

Svat. echa? Naši by bývali rádi mli jen kritiku namíenou na

venek, kritiku Vídn, Berlína, nmeckých uenc a odtud vzni-

kalo vellíé pohoršení z neuctivosti Masarykovy k uznaným auto-

ritám. A pece opravdovost, víra v pravdu nutn znamená boj

proti každé nepravd a silnjší boj proti nepravd blízké, rušící

náš ideál, než proti lhostejné nepravd cizí!

VEDA

Už jsme upozornili na velký význam, který Masaryk piítá
pro moderní život vd. Objasnme nkolika slovy, co vdou roz-

nmí. Lidstvo snad nikdy nežilo bez jakéhos takéhos vdeckého
zájmu: pozorování hvzd, zvíat a rostlin sahá do nejstarších

dob. Od té dobj' zájem ten nikdy neutuchl a starovk i stedovk
zná mnoho a velice vynikajících uenc. Tento zájem o poznání,

by byl sebe pronilcavjší, Masarykovi však nestaí; vda, která

objevuje nové vci, není ješt pravou vdou, nýbrž nabývá vý-

znamu teprve, když ze svých poznatk odvozuje dsledky pro

život. „Vláda vdy" neznamená tedy u Masaryka tolik co uctívání

vdy, nýbrž život podle vdeckých poznatk. „Dovednost, po-

kroky technické v tom neb onom oboru nejsou vdou. Vdním,
vdou rozumíme onu, již zvykem nabytou tendenci, habitus tch
lidí, kteí — abych se krátce vyslovil — si uvdomili, co vdí
a co nevdí, lidí, kteí kritisují sebe i jiné, lidí, kteí jsou

skromní, kteí smýšlejí agnosticky, kteí žádají pro sebe i pro
jiné svobodu a snášenlivost a uznání osvdují."^) Lidé vtšinou
žijí podle zddných názor, nepemýšlejíce o jejich vhodnosti;
bylo-li jim vštípeno okolím pesvdení, že nad námi kdesi vy-
soko kraluje Bh na nebesích a hluboko pod námi hoí pekelný
ohe. považují za stejn neslušné o tom pochybovati, jako malo-
mšák nepochybuje a nedovoluje pochybností o tom, že on jest

urozenjší než obyvatel pedmstí, jako byrokrat se leká, že s«

spolenost rozpadne, dáli se volnost rozhodovati o ní všem jejím
lenm. Pedsudkem, t. j. slepou vrou, vytryskající pouze a citu.
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bývá všeliké nadšení vojenské, vlastenecké, protižidovské, cíi-

kevnické, stranické. Toto nekritické odevzdávání se pijatým

názorm a citm Masaryk jmenuje všeobecn povrou a opak

její, kritický, uvdomlý pomr k životu, pomrem na vd zalo-

ženým, a žádá si této vlády vdy do posledních dsledk. Slovo

„povra" nemá tedy u nho jen obvyklý smysl, na p. víry v aro-

djnice anebo v zaíkávání, nýbrž spoléhání na každé životní

pravidlo, na nž kritika nemá práva. Mže býti tedy povreným
jednáním náboženství, vlastenectví, politika, láska k rodim
i vda sama. Povreným jednáním tedy jest pijímati jistá nábo-

ženská tajemství anebo vbec základní ustanovení, která platí

chtj nechtj, rozumj nerozumj. Vlastenectví, které není zalo-

ženo na svobodné kritice, jest povrou. Politik se prohlašuje

býti demokratem a žádá proto na p. i veejnost schzí válené

rady anebo volitelnost uitel od žák; i to jest povrená víra

v heslo „demokratismus", protože rozum dá, že takovýto radika-

lismus jest nepraktický. Nmetí uenci odvozovali z vdecké
teorie o boji o život oprávnnost války jakožto kulturního pro-

stedku zvyšujícího moc útoného národa; tento dsledek byl po-

vrený, tebas byl založen na vdecké teorii, protože umle za-

stírá rozumný poznatek o lásce k bližnímu a o rovnosti lidí.

Vládou vdy rozumí tedy Masaryk pedn vládu rozumu a svo-

bodné kritiky. Jakým zpsobem však opatíme této vlád moc,

aby se jí spolenost skuten podrobila? Dosud zajisté jest vláda

pedsudk tak silná, že ji žádný jednotlivec nezlomí; což jestli

vláda povry jest pro spolenost nutná, což jestli lidé dobrovoln

se podrobují omjdu, aby dosáhli štstí, což jestli pravda a obecný

prospch jsou dv zásady, které se sob píí? Tato námitka není

nikterak povrchní; staletí byla pesvdena, že písn rozumná
vláda na svt jest nemožná. Masaryk ví v její možnost, ví
v moc rozumu nad životem a jest v tom ohledu rozhodným racio-

nalistou. Následuje v tom pesvdení prvního velikého raciona-

listu Sokrata. Sokrates uil, že nikdo nežije dobrovoln v (du-

chovní) bíd ; není však omyl, spoléhání na nepravdu, povra du-

chovním ponížením ? Proto se mu každý pirozen vzpírá, jakmile

pochopí, že opravdu jde o omyl. Tedy lidé od pirozenosti chtjí

žíti v pravd. Uvrhují se tím snad v neštstí ? Opt ekl Sokrates

:

„Týž lovk jest spravedlivý a šastný" a krásn tak odal pdu
všem romantickým i neromanticky omezeným vzdechm, že život

v pravd a štstí se na svt nese jdou. Že prospch lidí si žádá
omylu? Stojí zase o Sokratovi: „Budiž proklet ten niema, který

po prvé rozlouil spravedlnost a prospšnost."
Na týchž tvrdých zásadách stojí Masarykova víra v rozum.

Vláda rozumu jest možná, protože lidé konec konc uznávají
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opravdu rozum za nejvyššího rozhodího v život a protože jediné

rozumné jednání jest prospšné jednání. I ví Masaryk, jako

vil Sokrates, že vytrvalým pouováním lidí o tom, co jest

správné a prospšné, je pivede k tomu, aby zídili vládu vdy ve
spolenosti. Proto pouoval a pesvdoval poád slovem a tiskem
a vedl své pívržence k tomu, aby pouovali lid, aby vyvraceli
pedsudlíy, vysvtlovali vdecké poznatky, uili lidi myslit a vedli

.

je k vytrvalosti v pravd. Žurnalistická innost Masarykova, jeho

demokratismus, boj proti rukopism, proti rituální pove, proti

záhebskému procesu a konen proti Rakousku a Nmecku vy-
chází konec konc z pesvdení, že lidé dostaten poueni
uznají jedinou a výhradnou vládu rozumu.
Bylo by nedorozumním, odvozovati z této víry v rozum a v moc

pouení o pravd, že tedy není zapotebí násilných prostedk,
trest ani zvlášt vojska. Jest pece docela zejmo, že nestaí
pravdu pronésti, aby už byla uznána; naopak, pravda má tolik

nepátel, že jen tak tak zrovna projde: ale budeš-li vytrvale za
svoji pravdu bojovat a nedáš-li se proti nikomu, jist najdeš
pátele, kteí ti porozumjí a pomohou a tak se ponenáhlu tvoje

pravda rozšíí. Útoky proti své pravd ovšem smíš hájiti, smíŠ
se brániti tebas i železem — jen nesmíš svou pravdu v n u-

eovat násilím. Šíiti pravdu smíme jen pesvdováním; hájiti

ji máme tmi prostedky, kterými se na ni útoí.
Namítalo se a bude se vždycky namítati proti této silné víe

v rozum, že utlauje cit. Velý cit prý, nadšení, láska a nenávist
prý vedou lidi lépe než malicherný rozum. O této námitce musí
pemýšlet a odpov Masarykovu pochopit, kdo mu chce roz-

umti. Masaryk uznává, že jest to pravda, že vskutku nás síly

neuvdomlé, tedy také city a vášn, ovládají více než rozum.
Vidí ovšem samozejmou vc, že picházíme na svt nevdouce
ani odkud ani pro, nabýváme z velké ásti bez vlastní vle tla
a duše, které urují naše jednání a okolí nás staví poád ped
fakta, kterých jsme nejen nevytvoili, nýbrž snad ani netušili;
nemáme nadto ani kdy, ani schopností, rozmýšleti každý krok
a tak jednáváme podle své letory, podle instinktu, podle zvyk.
„V životních otázkách," píše Masaryk, „jež jsou pro nás nejvtší
dležitosti, dáváme se málo vésti dvody, nýbrž rozhodujeme
se maní a ve zvláštní dve v budoucnost ídíme své kroky
k neznámému cíli." Ani Masarjk tedy nepochybuje o tom, že
obor toho, co neznáme a neovládáme, jest nekonen vtší než
drobeek toho, co známe a co ovládáme. Ale Masaryk pi-
kazuje: máme chtít všechno znát a ovládnout, povznésti
se nad pouhý instinkt a usilovati o vdomou zodpovdnost
za své jednání. Romantikové nám lííval i genia jako sle-



pou sílu pírodní, která tvoí nevdomky, jako když si

dít hraje; básn se rodí z hlavy Ovidiovy proti Jeh*

vli, Mahomed jest Bohem povolán za vdce národa — kdež

by sám chápal, co všechno provede; osud peduril Napoleona

k dobývání celého svta a proto není zodpovdn za zloiny;

básník jde prý pouze za svým citem, za svou slepou vášní. Trou-

fáte si, vy omezení racionalisté, stvoiti svou chladnou logikou

neku básn Homéro\'y, ale jediný jen kloudný verš? Z vašeho

rozumování vznikne jen veršotepectví, nikdy báse. Troufáte si

rozumem nahraditi náboženství, chladnou aritmetikou vysušiti

cit, místo manželské lásky zavádti chladnou vypoítavost? Ta-

kovými argumenty romantikové bojují proti Masarykovi. Ale

zbran romantické jsou úskoné ; romantikové nepodávali názor
Masaiykových, nýbrž podsunovali mu myšlenky, kterých neml.
Samo sebou se rozumí, že dar geniv jest Bohem dán a že Fao

lidský rozum nestvoí; samo sebou se rozumí, že lidská innost
(nejen Napoleonova) perstá všechny dohady a že v lovku
jest ukryto mnohem víc, než nedokonalý rozum tuší; samo sebou

se rozumí, že logikou nestvoíš básn, že náboženství se zakládá

na citu atd. Ale otázka jest, smíme-li cit stavti proti rozumu
jako svéprávného initele na rozumu nezávislého i nic. A Ma-
sarj k praví, že nesmíme. Napoleon nestvoil sice svým rozumem
svj talent — ale byl za své iny zodpovdn ; m 1 uvažovati,

co jest správné a ml se rozhodovati proti zlému. Básník
nestvoí rozumem ani verše; ale má rozeznávati rozumem, co

jest v básních dobrého a co špatného, má svj básnický talent

ovládati. Ovšem, že nás v život vedou city — ale cit sám o sob
nestaí; „bží o to, jaké jest srdce a jaký je cit, nebo lidožrouti

také mají náboženství a také mají srdce a cit."") Nadto ješt není
pravda, že by se geniálnost vyvíjela vbec mimo vliv rozumu:
geniální lovk se také uí, dlá si své metody, vbec rozum
a uvdomlost má na jeho jednání mnohem vtší vliv, než ro-

mantikové pipouštjí. Vztahy mezi rozumem a geniálností

a mezi mravní zodpovdností a geniálností jsou tak složité a tak

hluboké, že romantická teorie jest dtskou híkou vedle tohot*

velikého životního faktu.

Vda. v užším smyslu vda odborná, jest dsledn provádným
spoléháním na rozum. Lékaství, technika, pírodovda, socio-

logie i filosofie vznikají i rostou pemýšlením a rozborem zku-

šeností. Proto takovýmto vdám patí vláda; je-li na p. spor
mezi lékaem, který chce zachrániti život rodiky, abnormálním
porodem ohrožené, a knzem, který chce obtovati tento život,

aby mohl poktíti dít, jest se nám rozhodnouti pro lékae, pro-
tože vda má pednost ped zízením církevním, sebe písnjším.
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Hospodáství se nesmí vésti jen podle zddných pravidel, by
sebe delší starobylostí posvcených: vdecké zkoumání a ízení

musí zasahovati do prmyslu i do rolnictví i do domácnosti. Po-

litiku nesmjí vésti všelijací „šikovní" lidé, kteí dovedou hladce

mluvit a kolegy napálit, ani nemá býti ízena ohnivým „nadše-

RÍm", spoléhajícím jen na instinkt lidu a na vlastenectví, nýbrž

má býti ízena vdecky podle sociologických poznatk. A tak má
vdeckost ovládnouti jak vnitní tak vnjší život jednotlivc

i celé spolenosti. Nemáme však všichni ani pedbžného vzd-
lání ani pirozených schopností, abychom ovládli všechny po-

tebné vdecké poznatky; od toho jsou vdetí odborníci. Tm
tedy patí vláda a dležitým úkolem politickým jest hledati cesty,

jak jim zabezpeiti vliv na mínní lidu. Všeobecné hlasovací

právo a parlamejitní soustava není tedy podle Masaryka snad

samo sebou ideálem politického zízení, nýbrž ideálem jest vláda

odborník; ovšem všeobecné hlasovací právo a parlamentarismus

pomrn nejlépe zaruují takovou vládu.

Vdou tedy Masaryk rozumí vdti, pro nco dlám, jednati

jen z rozumných dvod, dbáti jen pravdy a podizovati se soudu
•dborník. Aby vda mohla u nás zavládnouti, jest zapotebí
vzdlání co nejširšího a nejdkladnjšího pro každého echa.
Proto jest teba první draz klásti na dobe organisované škol-

ství od obecné školy až do škol vysokých. Jest teba uebnic, po-

pulárních spis a pednášek a intensivní vdecké práce. Nestaí
jedna universita a technika. Již r. 1894 Masaryk žádal druhou
universitu, druhou techniku i vysoké uení zemdlské, nebo
„teprve souborem a konkurencí všech tchto ústav zabezpeí se

eská vda, pokud se ovšem vdecký duch a vdecká schopnost
zabezpeit dá školami."")

Oceování vdy jest nejvýznamnjším rysem uení Masa-
rykova.

Vda — v širokém slova smyslu — tof podle nho pod-
stata moderního života proti životu dob dívjších; zvdetiti
všechen život jest posledním slovem filosofie Masarykovy. První
jeho významný spis, o sebevražednosti, jest vnován pomru
vdj^ a náboženství v moderní spolenosti a dsledkm, které

plynou z nepochopení tohoto pomru. Rukopisný boj byl bojem
za vítzství vdy proti vlastenectví ; boj proti rituální pove byl
bojem o vítzství vdj^; boje proti klerikalismu bjly bojem za
práva vdy proti právm autority; a i boj proti Rakousku byl
bojem za práva kritického rozumu proti vlád absolutní moci
dané Bohem. Spis Masarjkv „Rusko a Evropa" vyvrcholuje
vdeckou filosofii Masarykovu. Rusko jest tam píkladem stedo-
vku, píkladem života, který nemá ješt vlády rozumu, kritiky.
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vdy ; moderní Evropa, to úsilí o neomezenou vládu vdy. Hume,
Comte, Kant to revoluce moderního ducha proti stedovku a slib

života vyššího, uvdomlého, programového, na poznání pravdy
založeného, pro který má i náš národ pracovat.

LITERÁRNÍ KRITIKA

1 ento smysl pro skutenost spojený s vrou v ideál proniká
také Masarykovo dílo literárnkritické. Literární kritiku Ma-
saryk pstoval velmi živ, sluuje ji se studiem filosofie. Napsal

k ní teoretický vod,^-) rozebral Rukopis královédvorský po
estetické stránce a velmi dležité jeho úvahy eská otázka,

Moderní lovk a náboženství, Rusko a Evropa jsou stejn stu-

diemi sociologickými jako literárními; psal o eských spiso-

vatelích, o Vrchlickém, o Dykovi, o Macharovi, psal o Tolstém,

Bourgetovi ; rozbor Kollára^^) jest dležitým úvodem k jeho eské
filosofii.

Poznání umlecké, uí Masaryk, závisí na bezprostedním
postehování jednotlivc, kdežto vdecké poznávání jest ab-

straktní, nejednajíc o vcech samých, nýbrž o pojmech, kterými

svt vcí vystihujeme. Poznávání umlecké jest vyšší než v-
decké. „Poznání pravého, velikého umlce proto, že k vci samé
se vztahuje, jest nejlepším vystihnutím svta."") Umlecké dílo

jest všelidské, nemá úelem baviti, nýbrž povznáší tvrce i te-
náe; ím jest hlubší, tím více jest plodem dkladného vzdlání:
Dante, Shakespeare, Lessing, Goethe, Schiller! „Práv z tchto
básník každému zejmým býti mže, že kdyby nebyli tolik pra-

covali, nebyli by se stali, ím svtu jsou; co medle má umlec po-

vdti, když nieho nepoz il, nezkusil, nezažil, když nieho
neví?"^^) Bez velikých cit. >ez vášnivosti není velikého umlce:
bez velilíého citu se lov nepohíží v pedmt svj, al cit

pravého umlce jest „zdra , istý a pravdivý". Vda a poesie

úzce souvisí, jak vidti ze ijmu umlc o vdu a zvlášt o filo-

sofii. Z umní poesie jest ..ejsrozumitelnjší, umní nejpopulár-

njší a nejúinnjší.

O umlecké cen básnických spis nepsal Masaryk sice sou-

stavn a mnohdy se vyhýbal soudu o nich. jednaje radji o myš-
lenkovém jejich obsahu. A.le obsah nelze mechanicky oddliti od
formy; dílo, a obsahov, a logicky, a mravn špatné jest nutn
špatné také umlecky; proto soudy Masarykovy o spisovatelích

nutn a vdomky se týkají i jejich umleckosti, nehled k tomu.

že o ní Masaryk mnohdy výslovn se vyjaduje.") „Poesie musí
býti pravd a," opakuje po Havlíkovi a formuluje tak strun
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a jasn svj umlecký program ; má býti lidová a má býti

prožitá. Bylo by tak tžko rozumti, co se tmito zásadami

rozumí? Havlíek, který první zásadu vyslovil, nemyslil tím

jist, že báse má vyjadovati ve verších otelé poznatky v-
decké; což tak vypadají jeho básn? Ale básník má vyjadovati

svojí básní své nejhlubší pesvdení, svoji životní pravdu, jak

to uinil Homér, Dante, Milton, Shakespeare, Goethe ve Faustovi,

Puškin v Onginovi atd. Opakem této pravdivosti jest povrch-

nost, hrakáství, duchaplnictví, lascivnosti atd. Lidovost básn
neznamená popularisování, nýbrž básník má cítiti, že není na

svt sám, má chápati starosti a radosti druhých lidí a dávati jejich

životním ideálm umlecký výraz; má ovšem také psáti tak, aby

druzí lidé ho mohli ísti a mohli mu rozumti. Že báse má býti

prožitá, jest vc tak samozejmá, že jest tžko chápati, že by se

mohlo nco proti ní namítati: jak jest možno chváliti Danteho

anebo Goethova Fausta a neuznávati potebu, aby básník mluvil

jen o tom, co zná z vlastní vnitní životní zkušenosti?

SOCIOLOGIE

Odborným vzdláním jest Masaryk sociologem. Sociologie jest

vdou o organisaci a život lidstva. Jedná tedy o tom, v jakých

spolenostech (státech, církvích, druzích povolání, politických tá-

borech atd.) jest lidstvo organisováno, jaké existují rozdíly ple-

menné, národní, spoleenské, jakými zákony se rzné organisace

ídí, a jak rzné útvary spolenosti (státy, národy) se v djinách
rozvíjely a upadaly, ím lidská spolenost žije a ím ji podporo-

vati. Sociologie jest mladá vda; jako samostatný obor se uvdo-
mle pstuje teprv od pedešlého století a do eskoslovenského
duchovního života ji zavedl teprv Masaryk. Díve se u nás psto-
valo a proti Masarykovi stálo djepisectví, které Masarj k pova-

žuje jen za ást a prmrné djepisectví za zcela nepatrnou ást
sociologie; stálo mnoho boj, než Masaryk vybojoval sociologii

u nás jakés takés uznání.

Všechna veejná innost Masarykova skoro jest sociologickým

teoretisováním a sociologickou praxí: vystihováním skuteného
a žádoucího pomru jednotlivcova ke spolenosti a eské i esko-
slovenské spolenosti k celému lidstvu. Prvný dležitý Masary-
kv spis „O sebevražednosti jako sociálním masovém zjevu mo-
derní civilisace", jest píkladem sociologického myšlení : statistika

ukazuje, že každý rok zahyne sebevraždou pibližn stejné množ-
ství lidí; Masaryk hledá píiny této sebevražednosti v duchov-
ním život lidstva, ukazuje, jak psobí píroda, disposice tlesné,
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všeobecné spoleenské pomry, politika, hospodáská situac«,

literatura, vda, filosofie, náboženství; studuje náchylnost rz-
ných povolání k sebevražednosti, rozbírá píiny nestejné sebe-

vražednosti u rzných národ, plemen a v} znání a nakonec uvádí

prostedky, jak sebevražednost zmírniti: zvýšením opravdovosti

v život, dsledným vzdláním rozumovým a upímnou nábožen-

skostí.

I jiné spisy Masarykovy, na p.: „Moderní lovk a nábožen-

ství", (v Naší dob r. 1898, 1899), „Rukov sociologie" (tamt.

r. 1901), „Ideály humanitní" (1902), „Otázka sociální" (1899),

„Rusko a Evropa" (1914) a mnohé drobnjší spisy patí do tohoto

oboru. Pro eskoslovenský národ zvláš významné jsou dva obory

sociologické innosti Masarykovy, rozbor dlnické otázky a filo-

sofie eských djin.

Dlnické otázce jest vnován velký spis „Otázka sociální",

v nmž Masarjk rozbírá zásady uení a psobení Marxe, Engelsa

a jeho pívrženc sociáln-demokratických, které považuje za

nejtypitjší a rozhodující pedstavitele socialismu. Marx a Engels,

nmetí filosofové a sociální teoretikové, pidali se ke skupin
nmeckých materialist, kteí odvozovali své myšlenky z filo-

sofie Heglov\' a mli velký vliv v revoluní dob kolem r. 1848.

Marx se rozohnil pro revolunost a pro komunismus, dokazoval,

že spolenost a celé djiny lidstva jsou založeny na jediném prin-

cipu hladu jedné ásti lidstva, toužící po nasycení, a na pes3^ce-

nosti druhé ásti, která hájí své privilegium, odkudž prý vzniká

tídní boj a popíral, že by duchovní ideály, zvlášt náboženství a

národnost mly njaký djinný >'ýznam. Dnešní spolenost jest prý
organisována kapitalisticky; t. j. vládnoucí tídy využívají prý

bezmocnosti lidu tlesn pracujícího, za jeho práci mu platí menší
hodnotu, než jakou práce skuten má a z pebytku sami žijí,

cizopasíce tak na mozolech dlníkových. Na tomto uení Marx za-

ložil progrnm na reformu svta s pomocí onoho hladového, tehdy

ješt politicky úpln bezprávného dlnictva.

Masaryk zaal studovati Marxovu nauku záhy, ješt když byi

ve Vídni (1873). kde také už pednášíval dlnicvu; úsilí

Marxovo, pomoci dlnictvu reformou lidstva, se mu líbilo a pod-

poroval je; ale teorií Marxových neuznával. I dokazuje Masarjk
v onom spise, jak bhem doby sociáln-demokratický program,

pvodn revoluní, anarchistický, násilný, se ím dál tím víc

mní v positivní program, pracující politickými prostedky
o spravedlivou úpravu sociálního ádu, jak se mladší marxisté

vzdávají materialismu, neví už v proletarisaci celého svta
a komunism, a jak tato zmna je pokrokem myšlení socialistio-

kého.

120



Jen strun vytkneme Masarykv pomr k nkterým zásadám

Marxovým. Marx byl komunista, t. J. vil, že jen dav, množství

lidí má pravdu a tvrci moc a jest tedy povoláno rozhodovati;

jednotlivec psobí a má psobiti jen jako mizivý lánek davu.

Proto nemá míti jednotlivec žádných osobních práv, ani na ženu,

ani na- dti, ani na majetek, ani na vrozené vynikající schopnosti,

nýbrž všichni si mají býti rovni jako cihla cihle, Masaryk naproti

tomu je individualista, t. j. ví, že také jednotlivec má svoji

osobní moc, má a má míti vliv na druhé lidi a má svj soukromý
život a svá soukromá práva, do nichž nikomu není dovoleno

zasahovati — práva mravní, intelektuální i hospodáská — a

když práva, tedy i i>ovinnosti indiviíluální. Každý má ovšem
pracovati pro spolenost (ale nejen pro spolenost, nýbrž i pro

sebe), ale každý sám rozhoduje svým rozumem o této povin-

nosti; lidé si nejsou rovni ani schopnostmi, ani zodpovdností;

jsou si rovni pouze ped zákonem anebo ped všelidským ideálem,

ku kterému máme všichni cíliti. Bez individualismu není osobní

zodpovdnosti, ani opravdové lidovlády. Proto nezáleží na tom,

když muž za pravdou jdoucí nemá za sebou hned masy lidu.

Když se stran Masarykov vytýkalo, že za ní masy nejdou, na-

psal: „Slýchat, že nemáme masy pro sebe. Co na tom? Staroeši

je mli, Mladoeši je mli — kde jsou te? A co je z tch mas?A se každý stará o sebe, t. j. starej se každý, abys byl

politicky co nejsilnjší individualitou — individualit je
nám teba, masy se dostaví samy sebou."^^

Tuto dležitou vc, že nerozhoduje lid, nýbrž že rozhodují roz-

umní lidé, vdomí své odpovdnosti a práci pro lid teba znovu a

znovu zdrazovat. Masar^ k svádl za rukopisných boj a za pro-

cesu o rituální vražd boj s lidem; celý národ byl proti nmu —
a pece dlal politiku lidovou, kdežto ti mluví lidu, kteí útoili

na Masaryka za nejširších sympatií veejnosti, byli protilidoví.

O takových demokratech Masaryk opakoval slova Havlíkova,
jež stojí velmi za uváženou: „Jest u nás ješt jeden duch demo-
krat, ku kterému též nenáležíme a náležeti nechceme, totiž ta-

koví, kteí sice vždy o lidu mluví, ale jen sami sebe za tento celý

lid považují. Tito páni demokrati neíkají nikdy jako jiní poctiví

lidé : ,J á tak smýšlím, j á to chci !' nýbrž vždycky tropicky

:

,Lid tak smýšlí, lid to chce!' ale zapomenou se vždycky díve
lidu zeptat, smýšlí-li tak, chce-li to."")

Revolunost Masaryk zavrhuje jako nepraktický romantismus;
revoluce jest spojena s tajnstkástvím, iest to víra v moc násilí

a napodobuje metody absolutistické; také má málokdy úspch.
Ale obrana proti násilí duchovnímu i fysickému jest nutná;
brániti se máme tebas i železem. Pravda, nkdy bývá tžko roz-
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lišiti obranu od útoku, a tak jest i revoluce vedená na obranu

dovolena. V principu však máme býti pro reformaci; ne pro re-

voluci, t. j. pro ponenáhlé petvoování mysli lidské a pro stálé

úsilí o pokrok.

Nauka o tídním boji jest ve své krajnosti nesprávná, protože

ve svt nestojí a nikdy nestály proti sob jen dv tídy, buržo-

asie a proletái, nebo buržoasie pedn jest sama útvarem histo-

rickým a není jednotná, ani t. zv. proletariát není jednotný,

protože montér na p. má jiné zájmy než nádeník. Ani není

pravda, že se djiny vyvíjely jen odbojem vyssávaných tíd

proti utlaovatelm, nebo vyssávané tídy nemívaly ani dosti

uvdomní k takovému boji a bývaly vedeny a organisovány

práv píslušníky vrstev vládnoucích.

Ani s Marxovým hodnocením práce Masaryk nesouhlasí. Jest

sice velikou zásluhou Marxovou a jeho pívrženc, že vybojovali

uznání a est tlesné práci; jest sice pravda, že aristokratism

považoval práci (a jakoukoli) za nco nízkého a že pravý de-

mokrat jediné prací, i tlesnou prací, se domáhá svého ideálu.

Ale Marx pedn jednostrann pecenil práci svalovou a nedo-

cenil práci duševní, práci na p., kterou koná žena starající se

o rodinu, a za druhé píliš zjednodušil hospodáské pomry spo-

lenosti uením, že jedinou reální hodnotou výrobku njakého
jest tlesná práce dlnílvova na výrobek vnovaná. Nadšení pro

práci svádí mnohé lidi k peceování jejího významu, jako by
samo pracování bylo smyslem života, jako by lovk jen tehdy

byl lovkem, když pracuje a jako by se prohešovali na ideálu

lidství, kdo nepracují. K tmto asovým heslm Masaryk pozna-

menává: „Práce sama není naším ideálem, posledním cílem, jest

jen prostedkem. A jsme-li upímní, všichni piznáme, že chceme
míti co nejvíce volného asu."^'^)

Konen neuznává Masaryk Marxova jednostrann positivisti-

ckého zavrhování duchovnosti v život. Jest nesprávné Marxovo
uení, že se celý svt toí okolo žaludkové otázky. Jest sice

pravda, že se lovk musí najíst, ale není pravda, že by otázka
hladu a sytosti anebo v širším smyslu otázky hospodáské byly
jedinou tvrí vzpruhou djinnou. Husitské boje na p. byly
úsilím o nový ád mravní a náboženský a otázky hospodáské,
tebas se také tehdy ozývaly, byly jen podružným zjevem. Vbec
pak není sociální otázka jen otázkou žaludkovou, nýbrž jest

otázkou mravní; i národnostní, mravní a náboženské otázky jsou
velmi vlivnými hybnými silami moderní spolenosti. Když lid

bojoval proti absolutní vlád za politická práva, když chudý
eský národ se bránil proti panství nmeckému, byla to také
sociální otázka.
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Pes tuto velmi rozhodnou kritiku marxismu Masaryk, jak

Jsme už napsali, velmi si tohoto uení váží pro jeho opravdovost,

programovost, vli k organisaci a pro jeho moderní úsilí pomoci

slabým lidem všeobecnou reformou spolenosti, zákonodárstvím,

uznáním práv slabých lidí na plný život. A proto jeho program:

„Od samého poátku své veejné innosti položil jsem si za úlohu,

peklenouti, pokud možno, velikou propast mezi sociální demo-

kracií a ostatními vrstvami národa a pracovati k positivní soci-

ální reform."-^')

Socialisté chtjí pomoci lidem hospodásky slabým reformou

spoleenského ádu. O zpsobu této^ reformy jest mnoho názor

a jest ovšem pravda, že každá socialistická teorie, vážn pod-

nilíaná, myslí vedle zlepšení blahobytu také na duševní povzne

sení lidí chudých; ale všechny v dnešní spolenosti významné

teorie socialistické mají dva podstatné rysy, kterými se pojmu

„slabého lovka" dává užší smysl. Pedn se jím myslí v zásad

dlník zvlášt továrenský, kdežto ostatní stavy jen nepímo, roz-

šíením smyslu proletáe, kompromisem a z praktických ohled

jsou pojímáni do socialismu. Za druhé se klade obzvláštní draz

na lidi slabé hospodásky; pomoci na p. nemocným není

v programu socialismu (v tom smyslu jako bývalo na p. heslem

stedovkých rytíských ád). Redukování slabosti na slabost

hospodáskou jest práv projevem moderního myšlení

positivistického, o nmž byla e na poátku tohoto výkladu.

Jest potebí si uvdomiti rozdíl Masarykova ešení od tohoto

obvyklého socialismu. Masaryk ovšem jest socialistou, vidí v dl-

nících za dané situace hlavní jeho pedstavitele a uznává, že

ešení hospodáských otázek jest vc nejaktuálnjší, ale jeho po-

jetí slabého lovka jest jiné než pojetí obvyklých sociali-

stických teorií. Socialisté si otázku píliš schematisovali, zúžili

pojem slabého lovka a metodu, jak mu pomoci; Masaryk

však celým životním úsilím poád hledá a hledá : kdo jest

opravdu slabý a jak mu nejvhodnji pomoci?
A odpov jeho jest mnohem, mnohem širší a hlubší, než teorie

materialistická. Slabý jest ovšem dlník, z nhož tyje bohá a jest

ovšem teba mu pomoci zlepšením blahobytu; ale dlník není

slab jen hospodásky, nýbrž i kulturn a proto jest teba dlníka

vzdlávat, posilovat jeho ducha, aby se vyrovnal tídám vzd-
lanjším. Vzdlaný a sebevdomý dlník má sílu, dobýti si

blahobytu; dlník nevzdlaný, tebas v blahobytu žijící však

nutn po vzdlání nezatouží a zstane pak lovkem slabým.

Proto Masaryk podporoval politické uvdomování dlnictva a boj

za jeho práva; podporoval zvlášt také zízení Dlnické akademie,

která by podávala vzdlání soustavné.^^^) Ale dlník daleko nevy-
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erpcává úkol socialistv. Nemluvme o tom, že hospodásky slab

Jest také uitel, úedník, domká a že i jim jest teba po-

moci, každému v duchu jeho životního povolání. Slabá však jest

zvlášt žena, rozumj spoleensky slabá. V dob Masarykova

psobení ženy byly ješt bez politických práv a teprve rozvíjely

svj zápas emancipaní. Masaryk ženy podporoval nejen v tomto

úsilí, nýbrž ukazoval, jak jest slába žena pracující doma o udržení

domácnosti, zatím co muž si hledí zájm „vyšších", jak jest slabá

žena mužem zrazována, jak potebuje mravní pomoci prostitutka,

jak trpí sociálními pomry „stará panna".--) Ženská otázka jest

tedy dležitou ástí otázky sociální. Slabý jest dále žid, nejistý

sám v sob, vychovaný v opovržení od kesan ; židovská
otázka jest dležitou sociální otázkou. „Nejsem . . . antisemitou,

protože . . . u Ježíše jsem se uil a stále uil, že své bližní ináme

milovati. Jako uedník a žák Ježíšv váš antisemitismus mohu
jenom odmítati."-^) ,, . . .To je mi jasno ne proto, že Ježíš sám byl

židem, že apoštolov byli židé a proto že staré kesanství, spe-

ciáln katolicismus má velmi mnoho židovského v sob, nikoli;

ale pijímám-li Ježíše, nemohu býti antisemitou — jedno nebo

druhé, kesan nebo antisemita."-*)

Ale židovská otázka není jen židovskou otázkou, jest i otázkou

kesanskou. lovk podléhající antisemitské pove jest slabý

lovk, oddávající se surovostem a jist podléhající v boji kul-

turním. Nevzdlaný lid vbec jest pomoci potebný: potebuje

soustavného pouování, oddaných vdc, zdravé literatury, poli-

tických práv atd.

Slabí jsou i moderní titáni, kteí chtjí svt pekonati nehoráz-

nými útoky proti Bohu, proti mravnosti, proti vlád pravdy;

slabí jsou i politití a vojenští titáni, poítající s vládou tradice,

s vládou z milosti boží, s vládou bajonet a chtjící násilím obno-

viti stedovk; jsou slabí proti rostoucímu uvdomní lidstva

„Ze strachu lidé užívají násilí, ze strachu Ihou."-^) Ale i moderní

vzdlanec jest slabý: sebevražednost, skepse, dekadentní litera-

tura, náboženská lhostejnost a poloviatost všeho druhu jest pro-

jevem slabosti duševní, které jest teba také sociální pomoci. Spis

o sebevražednosti a Moderní lovk a náboženství podávají ná-

vrhy na reformu sociálního ádu podstatn odchylnou od teorií

socialistických: náboženstvím na vd založeným se má moderní

lovk posíliti.

Slabost tlesná a duševní spolu souvisí; proto jest teba ob
potírati zárove: podporovati tlocvik, sokolství. sport, zdravé
veselí; bojovati proti alkoholismu oslabujícímu tlo i ducha.^®)

„Bez pití život v každém ohledu jest krásnjší. lovk nepijící,

který má svží všechny své smysly, uvidí tolik krásného v život,
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pírod, spolenosti, ve své práci, o em se mu ani nezdálo, pokud

byl ve sv alkoholické mlhovin,^^)

Slabí nejsou jen jednotlivci nýbrž celé tídy lidstva; slabí byli

dlníci, jsoucí bea politických práv; zvlášt však potebují po-

moci malí národové, ohrožení výbojnosti mocných soused, a prot«

jest podstatnou ástí socialismu Masarykova ešení problému, jak

zabezpeiti svobodu malých národ.
Vidíme, jak obsáhleji a hloub Masaryk chápe sociální otázku

než obvyklé socialistické teorie. Jest socialistou, zajisté; ale to

jest píliš úzký a povrchní program pro jeho filosofii; on sám

staví nejen na programu socialistickém, nýbrž na programu h u-

m a n i t n í m. Jeho poslední otázkou není rozpor mezi dlníkem

a buržoou a není rozpor mezi námezdníkem a kapitalistou, vedou-

cími spolu boj na život a na smrt, nýbrž rozdíl mezi lovkem
slabým a ideálem lovka silného, kteréhožto ideálu abychom
dospli, všichni se máme snažiti a jeden druhého podporovati.

Program humanitní jest jasn vyložen ve spisku „Ideály huma-
nitní". Humanita, lidskost, lidství se vyvíjí od reformace. Nej-

prve se osvobozovaly od cíi'kve mravnost, pekonávajíc askesi

a budíc smysl pro hospodáství a pro pracovitost. Žádá se piro-

zená mravnost, pirozený rozum, pirozená spolenost. Vzniká
vda a filosofie; stát se emancipoval od theokracie. Rostla demo-

kratinost, uplatnila se práva lidská a obanská, práva národ-

nostní i práva jazyková. Vznikají práva sociální, právo na
práci, na existenní minimum, právo ženy a dítte; vzniká nábo-

ženství humanity. „Socialismus vbec jest, práv jako idea ná-

rodnostní, výrazem téže idey humanitní." Dále internacionalismus,

svtová organisace lidství. V tomto rámci Masaryk chce ešiti

svj humanitní program.

Otázka slabosti a síl)^ byla jednou z nejpalivjších otázek pe-
dešlého století — jen pedešlého? Slyšeli jsme o smlých teo-

riích, vzbudivších svtovou válku, že slabí jsou k tomu, aby byli

pemoženi a aby silní na jejich ponížení vládli. Silný jest ten,

uilo se, kdo pemže slabého. Silný jest negace slabého! Jak
Svdná to byla nauka, jak strhovala i ty, kteí byli jí odsouzeni

k otroení! Uilo se, že slabý lovk a špatný lovk jest totéž;

že lidé jsou od pirozenosti špatní; že jejich zlobu jinak nezdoláš
než násilím. Na toto uení Masaryk odpovídá výrokem, klerý
strun a jasn odlišuje jeho kesanský, demokratický, moderní
názor od uení romantických : „lovk jest od piroze-
nosti slabý, ale není od základu špatný. Prot«
mžeme vzájemnou pomocí pokraovat i."-*)

V tchto klasických slovech leží klí k pochopení filosofie Ma-
sarykovy, v níž leží píbuznost jeho myšlení s myšlením anglo-
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saskýni a rozdíl od myšlení romantického. Pomáhati sla-

bým, aby se stali silnými, to životní úkol lovka sil-

ného. V této pomoci tkví podstata psobení Kristova, ta pomoc

byla smyslem stedovkého rjiíství, takto pomoc jest smyslem

novodobých ideál demokratických. Boj za svobodu nábožen-

skou, za svobodu obanskou a práva lovka, proti otrokáství,

za svobodu národ byl bojem za slabé, aby se stali rovni silným.

Kdo však jest silný? Silný jest podle Masaryka lovk
vící ve svou pravdu víc než v autoritu celého svta; lovk
jdoucí rovn za poznanou pravdou; lovk, který si troufá míti

isté svdomí; který vládne svým citm; který pracuje, aby

svých cíl dosáhl; který ví ve své poslání na tomto svt;
který má takovou sílu, že nikdy a niím se nedá pohnouti, aby

ustoupil od usilovné práce za vládou pravdy.

NÁBOŽENSTVÍ

Doba, v níž se rozvíjelo Masarykovo myšlení a psobení, byla

nábožensky málo plodná. Církve, zvlášt církev katolická, po-

zbývaly svého vlivu na duševní život, proti útokm moderní

kritiky byly jen v defensiv a žily radji politickým zneužívá-

ním své moci ve stát a v prostém lidu. Byly proto opravdovými

lidmi tím víc nenávidny, ím víc se šíilo demokratické uvdo-
mní. Boj o papežskou neomylnost v sedmdesátých letech pe-
dešlého století, kdy lidé i jinak byli zaujati proti katolictví vlivem

Bismarckovy protikatolické politiky, autoritu církve v inteligenci

podstatn oslabily. eské katolictví bylo nadto ovšem zatíženo

upálením Husa, protireformaním bojem. Bílou horou, koniáš-

sivím. Ke konci století nkteí hlubší myslitelé katolití, vidouce

úpadek své církve a pokrokovost církví protestantských, jež se

smiovaly s moderní vdou, a tak vzniklo hnuí, zvané katolická

moderna. Získala sympatie nkterých lidí, ale nejsouc ani

vnitn jednotná, ani dosti dsledná, podlehla brzo autorit pa-

peže, který zakázal hlásání jejích zásad. V Cechách se tato mo-
derna ostatn uplatnila jen dopftla povrchn.
Vzdlanci podléhali skoro šmahem povr<'hnímu liberalismu,

jehož zásadou bylo, že náboženství jest jakousi zrdnou vdou,
že pro vzdlaného lovka neexistuje, ale jest závazné pro

sprostý lid, který jest teba držeti na uzd. Liberálové byli tedy

k náboženství lhostejní, ale dovolovali církvi, aby své uení
a svoje praktiky voln šíila a kde bylo potebí, sami se lehce

vlivu církve podrobovali. Tento náboženský formalismus, libe-

ralismus, až cynismus se rozšíil z Vídn také po Cechách a byl
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tu všeobecným vyznáním inteligence.^") Naši se tehdy dívali

takto shovívav a pezírav nejen na církev katolickou, nýbrž

i na husitství, oceujíce na Husovi jen jeho vlastenectví, odbý-

vajíce však jeho náboženský boj jako vc prý už dávno odbytou.

Nábožensky rozhodnjší byli nkteí positivisté francouzšti

a nmetí, kteí potírali soustavn církve i náboženskost, do-

kazujíce, že moderní vda vyluuje víru v Boha a staí ji sama

nahraditi. Opírali se filosoficky o Spinozu a o Hegla, mli sve

autority v Tainovi, Renanovi, Haecklovi, Ostwaldovi, ukazovali

na pírodovdeckou kritiku bible, na Darwinovo uení o pvodu

lovka ze zvíat, popírali možnost zázrak a útoili na zpáte-

nictví církve. Zvlášt v Nmcích se vyvinul tento druh boje

a sorganisoval se ve sdružení t. zv. monist. Zcela podobné ne-

gativní stanovisko k náboženství zaujímali sociální demokraté,

ím dál tím mohutnjící, leda že ješt více podtrhávali materiali-

stický názor životní. Dosti chladn posuzovali náboženství také

mnozí moderní protestantští kritikové, zvlášt nmetí, vycházející

z Kantovy kritiky náboženství zjeveného; uznávali sice teore-

ticky potebu náboženství, ale svojí kritikou bible a pravd nábo-

ženských asto pomáhali jen víru náboženskou rozrušovati.

Velejší náboženské tóny nacházela literatura, hledající výcho-

disko z náboženské pochybovanosti : ze starší doby nkteí

hlubší romantikové, z novjší zvlášt ruští realisté Dostojevský

a Tolstoj. Zvlášt Tolstoj budil náboženské svdomí celé Evropy

a získával aspo teoretické uznání svým náboženským snahám.

V tomto prostedí, nábožensky vtšinou chladném, skeptickém,

jednostrann jen vdu zbožujícím, rostl Masaryk a vyvinul se

ve vzor náboženského lovka, který pijímá sice všechny zdravé

dsledky pokrokového odboje proti zaostalosti církevní, všechny

zdravé dsledlcy filosofické a vdecké kritiky, pijímá do d-
sledk racionalismus, ale proto pece bojuje za opravdové nábo-

ženství, za víru v osobního Boha, za náboženskou vroucnost, za

pesvdení o vném život a o vné spravedlnosti, bojuje s ta-

kovou silou, že náboženství jest jediným jeho posledním slovem:

' „Znám vbec jen otázku náboženskou, vždy byla a bude. O tom

jsem nikdy nepochyboval ani na okamžik."^")

Masaryk, moravský Slovák, vyrostl z prís)i katolického pro-

stedí a sám býval jako hoch horlivým katolíkem; ovšem už

jako hoch pozoroval a kritisoval, vidl mravní roz^iory svého

známého, pozoruhodného knze ze své obce, vidl náboženský

život protestantský, vidl i židy. Nedvru ke katolictví povzbu-

dily u Masaryka zvlášt spory o neomylnost papežskou r. 1870

a klesající politický vliv církve. Studium eských djin pak

A nadšení pro husitství probouzelo u nho zájem o protestantství

;
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i vdecké dvody, vtší pokrokovost protestantství, jeho smysl

pro politiku, pro vdu, pro osobní pesvdení jej vedly k prote-

stantství, ku kterému pestoupil r. 1878.

Masaryk rád uznává velký kulturní význam katolictví v minu-

losti a má smysl pro silné prvky v této církevní organisaci: pr«

Jeho formální jednotnost, tuhou organisaci, myšlenkovou propra-

covanost. ,,Byl jsem katolílíem od kosti," píše,^^) „znám katolicism,

jeho uení, mravnost i politiku velmi dobe a mnohem lépe, než

moji posavadní katolití odprcové všichni dohromady. To po-

znají a uznají katolíci opravdoví a ti se ode mne mnohému mohou
nauiti." Vskutku, z pednášky o Pascalovi znjí tóny uznání

i pro nenávidné jesuity i pro katolický cit; nkolikrát Masaryk
ukazoval na pokroilost nmeckého katolictví; podporoval jednou

i reformní snahy katolického spisovatele Ehrharda proti konser-

vativním kruhm vídesk5'm, Masaryk také zavrhoval agitaci, své

doby mezi rakouskými Nmci rozšíenou, vystupovati z církve

z dvod politických („Prj od íma!") „Já neuznávám žádného

hnutí: Pry od íma! v žádné církvi, není-li odvodnno motivy

náboženskými. Z národnostních a jiných dvod nesmíme my
svobodn myslící akceptovati žádné Pry od íma!"^-j
Ale katolictví samo odpuzovalo Masaryka víc a víc. Neza-

vrhoval snad jen klerikalismus, t. j. politické zneužívání knž-
ského vlivu na vící, nezavrhuje jen estetický katolicismus,

který rozumí náboženstvím všelikou romantiku, pítmí chrá-

mové, gotické oblouky, kadidlo, askesi atp. (akoli ovšem tuto ne-

vážnost k opravdovému náboženství zvláš odsuzuje), nezavrhuje
také jen jednotlivých lánk katolické víry, snad jen zázraky
anebo papeže, nýbrž sám princip katolictví jest mu stanoviskem
pekonaným. Katolictví jest mu vlastním stlesnním theokTacie,

bohovlády, nesluitelné s vládou rozumu, s povinností každého
jednotlivce všechno kritisovati a jen pro pravdu se rozhodovati.

Katolictví jest fatalistické, nevedouc lidi k osobní zodpovdnosti,
jest poduškou pro politický absolutismus, spokojuje se s formál-

ním lenstvím svých vících, nežádajíc od nich dslednosti, jest

povrené, revoluní, národové katolití nevydrží konkurence
s protestantskými. Katolictví jest pro vnitní svoji stavbu ne-

schopno pokroku a reformy a nezbývá tedy než jinde hledati

8pásy.

Protestantství se vyvinulo z katolictví. Vlastn bylo vedle kato-
lictví poád protestantství, t. j. usilování o nezávislost myšlení
a mravního cítní na pedepsaných dogmatech církve ímské, ale

teprv reformací se postavilo vedle katolictví jako samostatný
princip náboženský. Podstatou jeho jest vtší spoléhání na vlastní
rozum (bible, ne papež) a tím vtší svoboda badání a pokrok,
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kritika, samostatnost jednotlivcova, vtší draz na kesansky

život než na obady. Zvlášt kalvinství vede k vážnému názoru

životnímu, k demokratisaci a k vnitní náboženskosti. Také eská

reformace byla projevem snahy o nové, lepší náboženství; jenže

husitství byio nedokonalé, nerozhodnuvši se na definitivní roz-

tržce s katolictvím. Zato eští bratí jsou vzorem náboženské

reformace a jest nám znovu promýšleti jejich zásady a v duchu

jejich pokraovati.

S vtší osobní zodpovdností v protestantství souvisí ovšem

také úskalí: protože nemá vnjšího jednotícího pojítka, vede

k sektáství a kritika (v Nmecku) rozhlodává samu podstatu

náboženství. Slabší jednotlivec nemá v protestantství takové

opory jako v katolictví a proto jest protestantská poloviatost ne-

bezpenjší než katolická : u protestant jest sebevražednost vtší

;

proto také rozháraný protestant hledává vnjší opory v pestupu

ke katolictví. Katolík, vystoupili z církve, zstává obyejn filo-

soficky, mravn-politicky pod vlivem katolicismu; protestant,

zeknuvší se církve, nemá s ní nic. Masaryk srovnává v té pí-

in Renana a Straussa. Oba se zekli dogmat kesanských,

protestant Strauss však, vzdav se víry v božství Kristovo, nemá

se již eho vzdávati, Renan ztrativ víru, neztrácí katolický cit

náboženský.^^)

Takto pízniv Masaryk soudil o protestantství v prvních letech

svého psobení; neodevzdával se mu ostatn ani tehdy bez vý-

hrady; piznával, že se necítí cele protestantem, víru v Písmo

považoval konec konc také za spoléhání na autoritu zddného
slova a ím dál tím více se odvracel od osobních pomr mezi

eskými protestanty. Zstal sice protestantem, ale kritisoval jej

v pozdjších dobách oste a pednáška „O svobod náboženství

a volnosti pesvdení" jest stejn bezohledná ke katolictví jako

k protestantství. Od církevního protestantismu jej dlí popírání

jakékoli jiné autority vyjma vlastního rozumu, pokrokový názor

na Ježíše a odpor k oficiálním církvím. Protože jediné to jest

pravda, co sám za pravdu uznám, jest pro mne Písmo jen potud

nábožensky závazné, pokud obstojí ped kritikou historickou

i mravní, nehled ani k tomu, že vedle Písma existují ješt jiná

slova boží. „Bible jest výplodem náboženského úsilí starých

vk, ale naše poznání a naše praxe založena jest již na theore-

tických základech jiných,"

Náboženství vbec nesmí býti založeno na žádném zjevení,

které by rozumu pravdy ukládalo, nepodizujíc se jeho kritice.

„Vy (katolíci) mi podáte zjevení své, žid mi podá zjevení své,

mahomedán mi podá zjeveni své. Mám nyní zjevení troje. Které

mám pijati? Jestliže se mi nedostane zvláštního zjevení o tchto
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zjeveních, musím konec konc rekurovati ke svému pirozenému

'•ozumu a mj etický rozsudek musí rozhodovati: je lepší

Starý nebo Nový zákon nebo korán? Ježíš jest podnes naším

náboženským uitelem, ale ani jeho uení dnes už nestaí. Jsou

v nm vné pravdy, píkaz o milování bližního jest posud zá-

kladem vší mravnosti, ale neobstojí už Ježíšova víra v zázraky,

ani jeho asketický ideál, ani jeho nedostatek smyslu pro práci

a pro vdu. Asketinost Ježíšova se projevovala vyvyšováním

panenství nad stav ženatý; Masarykovi jest vdaná žena vyšším

ideálem než svobodná dívka, muž, který energicky pracuje a bo-

juje, a jako dlník, a jako obchodník, a jako politik, napluje
lépe cíl života než lovk žijící jako ptactvo nebeské, a rozum,

vda, uvdomlá organisace spolenosti jest moderní vymože-

ností, které Ježíš ješt neznal. Církvím Masaryk vytýká bez roz-

dílu, že jdou s mocnými tohoto svta, že nejsou lidové ani so-

ciální; s církvemi jest teba se rozejíti, abychom našli nábožen-

ství.

Moderní lovk, t. j. lovk vzdlaný, uvdomující si žirot,

poteby a touhy dnešního svta, uznávající vdu a toužící po spra-

vedlnosti, potebuje nového náboženství. Že náboženství pote-
b u j e, o tom Masaryk nikdy nepochyboval ; od prvního jeho vt-
šího díla, spisu o sebevražednosti, všechny jeho spisy a iny
mají za hlavní základ dokazování o poteb víry v Boha. Uka-
zuje, jak k dobytí nového náboženství smuje všechna moderní
civilisace a jak náboženská skepse, boj proti církvím, hra na
atheismus, duševní neklid, studium filosofie, doporuování bud-

hismu, pesimistické záchvaty, sebevražednost, jsou vlastn
skrytou touhou po Bohu. Náboženství „propjuje" lovku,
Jako neviditelná vn rostlin, jeho vlastní cenu; odstra vni,
rostlina potší oko, ale neshledáš v ní už té jemnosti; vezmi
lovku náboženský cit, a uinil jsi z nho bytost, kterou mžeš
snad ctíti a snad se ji i obdivovati, ale kterou nemžeš z plna
srdce milovati."'*)

„Naše doba jest jako stvoena pro nové náboženství," napsal

Masaryk ve spise o sebevražd a nezmnil nikdy tohoto, zdánliv
paradoxního názoru. „Ano, pánové, takové doby, která tak po ná-

boženství žízní, takové doby, která nejvyšší duševní problémy
s takovou upímností, s takovým zpytováním ducha a srdce pro-
žívá, takové ideální doby, jako je nynjší, ješt nikdy nebylo."")
Nové náboženství vyroste z této touhy a nabude uritých forem,
když se toho nejmén nadjeme. Možná, ovšem, že ani nebude od-

povídati vrcholným požadavkm moderní civilisace. Nicmén
jsme povinni tyto požadavky klásti. Pravé náboženství bude
•všem vrou. Skepse sama nestaí ; nehodí se pro skuten/
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život, pro práci. Víra však musí pijmouti všechny dsledky

moderní vdy, nesmí tedy býti slepou vrou, nýbrž pesvdením
• pravd, kterou každý sám vlastním rozumem uzná. Není zvlášt-

ích pravd náboženských. „Pravda jest jen pravda vdecká, kri-

tU^ou ovená a zdvodnná; proto také náboženství moderního

lovka spoívat musí na pravd vdecké, jako náboženství bude

spoívat na pesvdení, nikoli na víe. Vit, znamená
vit n«o a nkomu — není jiné autority než vda a vdomý lo-

vk.'") Prato má pro moderní náboženství veliký význam Kant

«vojí zásadoa „náboženství v hranicích istého rozumu" — jen

pravdivé, jen doeela kritické náboženství. Proto má pro nás ži-

votní cenu Husova vyzývání, abychom jen pravdu hledali a jen

pravdy se drželi — všude, tedy i v náboženství. I toto nové ná-

boženství bude míti svoji církev, ale na moderních zásadách osno-

vanou: bude to „volné sdružení národní a náboženské".

Protože Masaryk jest pro volnost kritiky, podporoval boj Volné

myšlenky proti církvím, tebas sám volným myslitelem ve smyslu

tohoto sdružení nebyl. Volní myslitelé eští jsou jeho žáky, k je-

jich mezinárodnímu sjezdu v Praze poslal blahopejný telegram,

v náboženském hádání královéhradeckém stál na jejich stran
proti katolíkm. Mýlí snad nkoho toto Masarykovo podporování
atheist? Stejn byl pro sociální demokraty, akoli s jejich teo-

riemi nesouhlasil, pro nmeckou filosofii, akoli proti nmeckým
filosofm vedl válku, pro Dostojevského, akoli jeho filosofii

potíral. Jest tu vždycky teba, dávati pozor na to, že Masaryk
posuzuje cizí názory kriticky, t. j. nkteré jejich ásti pijímá,
jiné zavrhuje a na základ tohoto rozboru se v daném pí-
pad rozhoduje pro nebo proti. Tam, kde atheista popírá jsouc-

nost Boha, Masaryk jest proti nmu; kde však jest praktická

•tázka jíti buto s atheistou kazícím volnost kritiky anebo s ka-

tolíkem tuto volnost zavrhujícím, Masaryk se postaví po bok
aheistv.
Bh jest; dokazovati však jeho jsoucnost scholasticky a vbec

se zabývati podrobným rozbíráním, jaký jest a jakou moc má
a nemá, nestojí za mnoho ; nejde jen o uznání Boha hlavou nýbrž
celou bytostí. Jen v nkterých okamžicích života cítíme pln jeho
pítomnost, uvdomujíce si najednou plnou jistotu, že Bh jest

9 námi a že mocn svtem vládne. Bh vládnoucí na nebesích
ení však ideálem moderního demokrata; ne „zázraný nadlidský
dobrodinec", nýbrž „demokratický prozíravý pracovník a spolu-
pracovník" jest Bh, ale jist Bh osobní, ne jen pedstava, n«
jen píroda.
Mezi inteligencí ml mnoho pízn pantheismus, filo-

sofické uení, podle nhož Bh jest všude a ve všem, celý vesmír
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jest bohem, ásti vesmíru jsou ástmi boha, i lidé, ovšem že dobí
i zlí, jsou proje>'y božství. Zvlášt Spinoza a jeho vlivem Hegel

a jeho pívrženci šíili tuto nauku. Masaryk však ani s pantheis-

mem nesouhlasí, protože vede konec konc k mravnímu relati-

vismu, podle nhož není podstatného rozdílu mezi dobrem a zlem.

Není pravého náboženství pro toho, kdo neuzná, že zlo jest zlem

a že musí býti potíráno ve jménu dobrého Boha. Stejn jest hodná
zavržení, mystika, filosofie slabých, kteí chtjí .,nejvyšší

pravdy dosáhnout jedním rázem, bez logické a vdecké práce";

zvlášt nkteí moderní spisovatelé, kteí si netroufají katolictví

ani rozhodji uznati ani je rozhodn odmítnouti, doporuovali
mystiku.

Naše víra v život a tedy v nutnost mravního jednání spoívá
ostatn až v druhé ad na víe v Boha; jejím jiejhlubším zá-

kladem jest nadje ve vný život; tím, že lovk poád i v nej-

drobnjších pípadech žije „sub specie aeternitatis", napluje pra-

vou podstatu svého bytí. Ale vnost už jest te mezi námi:
v tomto, v každém okamžiku žijeme ped vností a pro vnost.
Ani neplatí aristokratické mínní, že lovk jest stvoen jen pro
slávu Boží; vždy se k Bohu jen skrze lovka, jen promyšle-
ním svého vztahu k bližnímu dostáváme, nebo, jak Kollár pkn
ekl: „lovk není stvoen pro nábožnost, ale nábožnost pro
lovka."^')
Náboženství není mravnost, kterou nkteí chtjí nahrazovati

náboženství; ovšem bez mravnosti není také náboženství. „Mrav-
nost lovka, jeho celé psobení a snažení, dostávají v nábožen-
ství to zcela zvláštní posvcení, které lovku vtiskuje znamení
božství."='°) V mnohých formách náboženských se mravnost od-

dluje od náboženství; lovk tam mže býti nábožný, tebas pá-
chal nemravnosti. To jest pro moderního náboženského lovka
nepijatelné: „Stavíme morální imperativy tak vysoko, že každé
náboženství práv s etického stanoviska posuzujeme, a když to-

muto stanovisku nestaí, musíme je prohlásiti za moráln ne-
dostatené."''*) Náboženství není církev, není vda, nýbrž záleží
„v intimní duševní zkušenosti, v pocitování a uznávání našeho
pomru k svtu a k Bohu."
Djiny jsou djinami myšlenek, djinami plán a jejich prová-

dní; proto má historik po tchto myšlenkách jíti. Jak spletité

bývají jejich cesty! Kollár získal v Jen svého zvláštního ne-
politického pojímání spoleenského vývoje na pednáškách filo-

sofa Friese. „Tento zvláštní a smírný smr své filosofie Fries má
od svého vychování v církvi bratrské — jak podivnou oklikou
tu názory pedk psobily na naše zesílení v dob nové! Ani
v historii žádná síla nazmar nepichází."")
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Každý má za úkol, plniti na tomto svt vli boží; nkteré

lidi Bh vyvolil k úkolm tžším, postaviv je na pední místo;

ani nežijí ani neumírají náhodou. Vzpomete na smrt Havlí-

kovu. Ped vyhnanstvím brixenským byl jeho vliv peveliký,

ale vrátil se a doma bylo mrtvo; neml už koho buditi a zemel:

nelze si pedstaviti, že by byl mohl žíti déle. „Nepišlo vám
nikdy na mysl, že lidé umírají, když ekli své slovo ? Mluvívá se

v djinách literatury práv o mužích zemevších pedasn —
Lermontov, Puškin, Mácha a tedy : Havlíek . . . Nevím, mám
o tch vcech mínní jiné. Myslím, že alespo lidé silní umírají,

když dílo své V3 konali.'**^) Plní-li však lovk úkol Prozetel-

ností daný, nech jej plní uvdomle; nech se snaží pochopiti

své poslání na svt a jíti za ním, jako muž, který ví, co jest život

a co smí od života žádati.

CESSTVI

„Kollár nebyl tak malý, jakým ho dlají jeho nadšení nasledo-

vatelé," tmito slovy Masaryk vyjádil svj pomr nejen ke Kol-

lárovi, nýbrž ke všem zjevm, jež považoval za dležité,

k Marxovi, ke katolictví, k revoluci, k vd, k vlastenectví. Mají

mnoho pívrženc, ale, hle. jak velká a tžká vc jest, pro niž

se nadchli, a jak to neumjí chápat! Vizte eské vlastenectví:

kolik tu zpívajících, eujících, v kroje obleených vlastenc,

ale slepých pro ideu ešství tak, že Masaryka prohlásili za vy-

vrhele národa! Láska k vlasti není tak malá povinnost, jakou ji

dlají její nadšení hlasatelé! To jest smysl Masarykova pomru
k eským vlastencm,

Je-li náboženství posledním smyslem života jedincova, tedy i ná-

rodové, vyšší pirozené jednotky spolenosti lidské, mají plniti

vli boží. Smysl djin lidských jest plán Prozetelnosti, který se

jednáním lidí a národ napluje. Úkolem djepisc a filosof,

„úkolem každého národa jest, tento plán postihnout, místo své

v nm poznat a urit a podle toho poznání co možná s nejplnj-

ším a nejjasnjším vdomím postupovat pi vší práci i poli-

tické."*2)

Tedy i eský národ nech hledá své pravé poslání v nábožen-

ství. V kterém náboženství však? Kirjevský vidl smysl Ruska
v pravoslaví, Mickievvicz smysl Polska v katolictví, oba našli

smysl svého života v národním vývoji, má náš eský vývoj d-
jinný podobnou náboženskou ideu? Svj náboženský úkol po-

chopíme, promýšlejíce nejhlubší národní myslitele, Husa, Chel-
ického, Komenského a rozhodujíce se pro pravdu v jejich uení.
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Nelze ovšem dnes obnovovati jejich nauky uréené pro pomry
zcela jiné; nelze ani zavírati oi ped jejich nedslednostmi;

jest potebí v prvé ad dbáti poteb naší doby a dsledk mo-

derní kritiky; ale navazujíce na svou minulost hloubji chá-

peme sebe samé. Tedy eská reformace jest základem eského

náboženství, zvlášt eští brati, jejich inná láska, pezírání

dogmatinosti, smysl pro vzdlání.

Víra v rozum osvcující cit jest podstatou myšlení eského.

Vidíme to na rozdílu program, jaké podávají Cech, Polák a Rus

na definitivní uspoádání života všech národ, celého loven-
stva. Cech, KoUár, eší ten úkol rozumov : pokrok a osvta, práce

literární, rozum a srdce mají zabezpeiti lovenstvu další vývoj

a xjedstaviteli tchto principií jsou všichni Slované. Polák,

Mickiewicz, neví v rozum, v osvtu, nýbrž v katolictví: ná-

boženství a církev katolická, jen cit má býti základem, národ

polský ve spojení s francouzským má býti vdcem, vojenská

moc rozhodným initelem. Rus Kirjevský také eší problém vše-

lidský: na základ pravoslaví nech se zídí organisace všelidská

sluující vládu srdce a rozumu; ruský mužík bude dovršite-

lem tohoto ideálu. Ale eská víra v rozum není tak chladná jako

nmecká; Cech jest mkí, citovjší a náchylný k mystice. Jest

to vidti na všech vynikajících našich mužich. Aug. Smetana

na p. „ist eským zpsobem v sob pojí mystinost a kri-

tickost. Alespo po soud mém je to zvláštnost našeho ducha

eského. Vlastnost ta se projevila ve velikém slohu v naší re-

formaci. V dob revoluní projevila se zase. A nejen na Smeta-

novi. Pozorovat touž vlastnost na Cuprovi, na Klácelovi, pozo-

rovat ji také na Havlíkovi, akoli v míe nepatrnjší."*^) Nás
národní karakter se konen zeteln projevil také na Sloven-

sku. Kollár byl Slovák a jeho idea slovanské vzájemnosti vznikla

na Slovensku; Slovák Šafaík odkryl skvlou minulost Slovan;
Slovensko pijímalo naše exulanty a v jejich duchu pracovalo

k našemu obrození. Kollár dobe vycítil povahu Slováka: zbož-

nost, pracovitost, veselost, lásku k svému jazyku a mírumilovnou

snášelivost.

Všichni Cechové a všechny doby našeho národního života ne-

pochopili jeho smysl stejn hluboko, ale kolísání, pochybnosti

a falešné cesty jednotlivc anebo i celých smr myšlenkových
nech nás nemýlí. Hlubší pemýšlení odkryje náboženský smysl

i tam, kde ho povrchní pozorovatel pezírá. Liberálové na p.
vykládají naše národní probuzení jen nacionalisticky a jen libe-

ralisticky, ale neprávem; naše národní probuzení mlo také

svj náboženský smysl. „Není nahodilé, že první a nejvtší vd-
cové nového literárního hnutí eského vedle svobodomyslného
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knze Dobrovského byli potomkové eských bratí a jejich pro-

testantští nasledovatelé : KoUár, Šafaík, Palacký. Vi proti-

reformanímu katolictví Dobrovský, Kollár, Šafaík, Palacký

jsou obhájcové svobody myšlení a vznešených tradic eské re-

formace. Dobrovský, KoUá, Šafaík, Palacký hlásají bratrské

ideály humanity, Palacký nám odhaluje pravou velikost naší

minulosti."**)

Uitelem ve vlastenectví jest Masarykovi Herder, Kollár, Ha-

vlíek, Palacký. Herder, nmecký filosof, první ukázal na sv-

tový význam slovanství; mírumilovní Slované, dosud utlaovaní

bojovnými Nmci, se probudí ke kulturní práci, zprostí se svých

okov, aby konen využitkovati mohli podle své vrozené pííe

a pracovitosti své krásné vlasti od Jaderského moe až ke Kar-

patm, od Donu až k Muld. Kollár toto uení, i jinak našimi ro-

mantiky s oblibou šíené, hlásal ve svých básních a podporoval

tak rozvoj eského panslavismu.

Vzpomeme v dnešním historickém osvtlení jeho znlky ze

Slávy dcery, formulující ideu panslavistickou

:

„Jestli Slávy rumy ješt vstanou

rukou vaší, píští potomci,

vte zkušenému vdomci,
jehož ústa tu k vám radu vanou:

Zidte obec jedním jménem zvanou,

pevnou, a ji cizí holomci,

svornou, a ji vlastní lakomci

nezbourají novou zase ranou.

Oudy mnohé hlavu jednu mjte,

vyrostlou však z tla vašeho,

erné s bílým nikdy nemíchejte.

To nás cestou posud vedlo kivou,
vy se chrate bludu našeho

a vlas stvote istou, trvanlivou."

Skutenost rozbila tento ideál; nejen že nezídila slovanskou

obec jedním jménem zvanou, nýbrž roztíštila i Rusko, Slované

nemají jedinou hlavu — a pece uznáváme, že skutenost pe-
nesla pokrok — pes Kollára.

Proti našim panslavistm Masaryk ukazoval, jak pokroko-

vému lovku nelze pijmouti ruského cara s ruskou byrokracií.

s utlaováním národností, literatury, vdy a jak ruský duchovní

život jest od našeho vzdálen, jak by nám Rusové nerozumli a jak

málo o nás Vdí a se o nás starají. Nesmíme se vzdávati ešství

ve jménu všeruské idey; obtovati ešství Rusm bylo by tolik,

jak obtovati je Nmcm. Samostatný Cech však, by cítil svoji
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rznost od samostatného Rusa, cítí zárove píbuznost s ním.

„eský lovk poznává a cítí v ruské literatue, v ruském myš-

lení a žití i duchovní moc sob píbuznou, tu uznává, s ní cítí a Jí

se zahívá a sílí.'"^^) Jest tedy naší povinností studovati ruskou

mysl, ale i srbskou, polskou a mysl jiných Slovan a tím posilo-

vati v sob svého národního ducha; jest zapotebí také pomáhati

druhým Slovanm, kde máme sílu, jim pomoci; ale jen se ne-

vzdávejme své národní originality v zájmu politických fantasií!

Nebojme se ani teorie o vrozené slovanské nesvornosti: že

prý Slované v nebezpeí mnoho dokážou, ale v míru se neshodnou

a proto neudrží vládu. Jest to romantická teorie: „Vím ovšem

o tom povídání, že my Slované jsme od pírody nesvorní, kdežto

prý Nmci jsou svorní — samé povídaky, faktm neodpovídající.

Nmecko jest podnes federalistitjší než íše slovanské [r. 1903],

v Rusku i v malých státech panuje tuhý centralismus — jaká tedy

pirozená náchylnost k nesvornosti? Domnle vrozená nesvor-

nost jest jen nedostatek myšlenkové dkladnosti, otevenosti, zá-

sadovosti a odtud víra v náhodu místo v rozum, v osoby místo

v principy, v okamžitý úspch místo v svdomitou práci. Jen

krok za krokem a velikými boji se v Cechách trochu diferencu-

jeme ve vd, v literatue a také v politice — bume rádi, že

strany jsou a vzkvétají !"'*') Nejde o svornost za každou cenu. o vi-

ditelnou politickou jednotu, o viditelný všeslovanský stát: roz-

manitost individualit jest životnjší, jen když tyto individuality

uznávají spolené reální zájmy. Není jen stát, jen vlast, jen

národ, jen politická strana, i jednotlivec ve svt platí a jím

teprv vyšší spoleenské jednoty nabývají smyslu!
Nebojme se mysliti a jednati po svém! Že to nedovedeme?

Zatím co ostatní nejen ped Masarykem, nýbrž ješt dlouho po
jeho vystoupení poád vzdychali, že není eského myšlení a že

myšlenkové podnty musíme hledati jen u velkých svtových ná-

rod, takže jsme mli kantovce, herbartovce, schopenhauerovce,
ímské katolíky, francouzské dekadenty, nietzschovce, nmecké
monistj' atd. atd. Masarjk se ponooval do studia eských mysli-

tel a objevil nám Husa, Chelického, Bratí, Havlíka, Kollára,
A. Smetanu a jejich myšlenky nám pedkládal jako živé, dnes
aktuální problémy, rozumj, ne že by je jen popularisoval, nýbrž
sám se jimi filosoficky probíjel, mil své idey s jejich a tak dal

své eské filosofii vyrstati z eské pdy. Hus jest nám — a ce-

lému svtu — uitelem o vytrvalosti v pravd, Chelický jest anti-

militarista, na nhož Tolstoj navazuje. Bratí jsou našimi uiteli
v náboženství, Havlíek nám udává program politický, Kollár
filosofii djin, Smetana ideu pokrokovou — najednou naše minu-
lost ožila, máme svoji národní filosofii, své svtové myšlenkové
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vdce! Tato ohromná sebedvra — ci to není sebedvra? —
jest vyjádena Masarykovou zásadou: „vnitní silou!" Máme tuto

vnitní sílu, víme-li v ni a usilovn ji hledáme. Vnitní síla,

t. j. spoléhání na sebe sama, na svou velkou zodpovdnost, kterou
máme každý jednotlivec, ale i jako celý národ eskoslovenský
ped svtem, pesvdení, že jsme povoláni spolupracovati s ostat-

ními sebevdomými národy na stavb lepšího svta, že naši vy-
nikající muži už o tomto díle dobe pracovali a zvlášt pesvd-
ení, že to, co se ve svt dje, a náš vlastní úkol v nm jest

strašn vážná vc, že vnost pi každém kroku na nás hledí —
to jest výzva, se kterou se Masaryk na každého z nás obrací.
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Dr. BEDICH ODSTRIL

T. G. MASARYK

JAKO POLITIK

Podati obraz T. G. Masaryka jako politika

není úkolem nikterak snadným, nebo Masaryk jest duch složitý,

hluboký a všestranný. Chceme-li vystihnouti jeho snažení a usi-

lování politické, musíme rozhlédnouti se po širých obzorech jeho

myšlenkového svta, musíme sestoupiti k hlubším zdrojm jeho

duševního dní a odhaliti koeny jeho ideové soustavy.





isaryka jako politika vyznauje pedevším š i-

r o k á základna, na které buduje svou poli-

tickou soustavu, a vdecký d u ch, jímž sou-

stava tato jest proniknuta. Hned v prvé své poli-

tické studii, která vyšla r. 1876 v brnnské M o-

r a v s k é orlici pod názvem : Teorie a

p r a X i s, mluví Jlasaryk o politice jako vd
jí základy co nejširší. Politikou rozumí vdu
kterak spravovati stát. „Kdo stroj složiti

a v práci udržeti chce, musí stroji dkladn rozumti, musí stroj

zevrubn znáti. Kdo stát spravovati chce — stroj zajisté nej-

komplikovanjší — taktéž musí jednotlivé ástky jeho dobe
znáti, chce-li jistého úinku docíliti; státník tedy a vbec každý,

jenž o záležitostech státních mluviti chce, a si všeho díve sjedná

znalost zem, ve které inným býti chce. Jelikož však zemi

mrtvé nevládne, musí vše, co na zemi té se vyskytuje,
bedliv seznávati, studovati a pak na základ vdecký ch

pravidel, pokud už stálá jsou, rozvrhy a opatení svá initi."

Jak Masaryk již tehdy pochopil a soustavn promyslil význam
a vdecký základ politiky, nejlépe vidíme z toho, že politiku jako

vdu praktickou zakládá teoreticky na sociologii, t. j. vd
o podstat lidské spolenosti a jejím vývoji. Zárove pak ukazuje,

kterak sociologie jako vda nejsložitjší a nejzavitjší erpá
látku i poznatky z vd nejrznjších, a jak sama opt slouží za

nejhlubší základ celému souboru vd, t. zv. spoleenskj^ch. Pi-
tom vysvtluje, jaký mají rzné obory vdní význam pro správné

pochopení a ešení úkol politických. Tak upozoruje zejména

na význam zemvdy a ná rodopisu, na mravovdu
a vdy právní, na hospodáství národní, jakož

i vdeckou statistiku, která „seznámí politika s objek-

tivními dat\' z každého oboru spoleenského žití a jest velmi po-

tebným initelem ve vd politické". Dále ukazuje na veliký

^'ýznam biologie, která jakožto vda o život vbec obczna-

muje nás „s fysickou povahou naší a jiných" a p s y ch o 1 o g i e,

jež uí nás „sebe a jiné poznávati". Masaryk odkazuje však i na

jiné ješt vdy a zdrazuje nejednou, kterak jevy spoleenské

jsou složité a spletité, a kterak jest potebí mnohých prprav
a dkladného i všestranného pozorování a srovnávání, abychom

k všeobecn platným zásadám dospti mohli. Také nezapomíná

na metody, jimiž v sociologii jest postupovati.

Chceme-li však pochopiti podstatu lidské spolenosti, jejího ži-

vota, práce a usilování, musíme nezbytn sledovati vývoj její
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v proudu asovém, musíme poznati zákony, jimiž vývej
spolenosti lidské je spravován. Tento obor sociologického bft-

áání bývá zpravidla zván ilosofiídjin, jejímž cílem podl«
slov Vicových jest podati „ideální vné djiny", ili abstraktní
zákony vývojové. K cíli tomuto mžeme dospti pouze na základ
vdeckého djepisu, jehož význam Masaryk v citované studii sré
rovnž osvtluje. Ovšem opravdu vdecky pojaté djiny
nesmjí býti pouhým popisováním válek a bitev, zaznamenává-
ním nkterých nápadných událostí a snškou anekdot o panovní-
cích, válenících a dvoanech, nýbrž „mají podávati dokonalý
obraz vyvinování bu celého lovenstva aneb aspo jisté ásti
spolenosti lidské". Djepisci sociologicky vzdlanému „djiny
pak nebudou než vylíením styk lidstva s pírodou a stýkání se
vzájemného jednotlivce se všemi a všech s jedním". Historik-filo-
sof má nám odhaliti plány Prozetelnosti, má vystopovat, jakou
úlohu „jeho národ na píklad ve vývinu lovenstva má", a jaké
nauení pro pítomnou i budoucí generaci z toho vyplývá.

Je-li však vývoj lovenstva ízen nezvratnými zákony, má-li
každá djinná událost své píiny a následky, pak nutno se sa-
jisté také tázati, kam všechen ten vývoj smuje, jaký je smysl
celého djinného pochodu. Jest pokrokem ve smyslu stálého zlep-
šování a zdokonalování, i zstává spolenost lidská v podstat
stále na téže úrovni, nebo dokonce ujjadá? Masaryk jest toho ná-
zoru, že každý krok dopedu „nemusí býti pokrokem k lepšímu'',

že „každá novota dobrá býti nemusí", proto také nechce „to, «•
nám mnozí za pokrok vyhlašují, bez zkoušky pijímati", naopak
varuje ped Ižiproroky v tomto smru. Masaryk upozoruje nás
také, že i veliké pokroky technické neznamenají samy o sob ještl

opravdového pokroku lidstva; jest si též vdom toho, že problém
spoleenského pokroku jest velmi složitý, pln obtížných otázek
a záhad, že jeden národ upadá, kdežto druhý se povznáší, po pí-
pad v téže spolenosti úkazy dobré i špatné souasn se vysky-
tují, a že výsledný obraz si utvoiti jest vcí nad jiné nesnadnov;
pes to dospívá Masaryk k pesvdení, že „smr veškerenstva
elí k zlepšení a zdokonalování pomr spoleenských", nebof
lovk jednotlivý i lidstvo jako celek podle pirozenosti své n»-

vyhnuteln baží po dobru a blahu svém a nikoliv po újm, ná-

sledkem ehož lze souditi, že koneným cílem veškerého vyroj*
lidstva jest „blaho všech a jednoho každého zvláš".
Pikloníme, li se k názoru, že celkový vývoj spoleenský tíhm*

ke zdokonalování, tedy k opravdovému pokroku, že však jednot-

liví národové nebo skupiny spoleenské mohou ve zdárném vý-
voji uváznouti nebo i k úpadku se skloniti, pak naskytuje se nám
další veledležitá otázka, kterou si rovnž Masaryk pedkládá,
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totiž, co jest inítkem opravdového pokroku. Iš^v-

iíory v té píin znan se rozcházejí. Nkteí tvrdí, že pouze
• r o / u n\ o v é ni pokroku mhiviti lze, kdežto jiní zase pouka-
zují na to, že nikoliv rozum a ideje, nýbrž city a vle urují
hh djin a jejich spád, a že ideje „nanejvýše slouží citíim za

dce". Masaryk vyslovuje názor, že nejen roznm, ale také city

» vle jsou schopny pstní a zdokonalování a že vlastním
Nositelem pokroku jest karakter, který spoívá na
dobrém a pevném souladu všech duševních stránek lovkových.
..Každý, kdo pevným karakterem státi se chce, dlužen napoád
tužby své íditi a spravovati k cíli, jenž náležitou rozvahou za

áobrý a mravný uznán byl. Proto jest k upevnní a vytvoení
karakteru mimo vle i rozum poteben, proto jest ádné vycho-

vání vbec a pedevším sebevych ování nejtžším úkolem. —
Pokrok spoleenský má taktéž býti ustaviné vyvinování se

•právnného a odvodnného snažení se po jistém cíli; k tomu
TŠak nemén jako vle jest rozumu zapotebí. Smíme tedy uza-

Títi, že jen v poádném souladu rozumu a vle, teoretické a prak-

tické stránky spolenosti, v úplné shod obou, zkrátka v tom, co

poádkem vbec zváti mžeme, pravý karakter najíti

nám možno, a proto má pokrok vývinem býti tohoto po-

ádku."
Než vynouje se ped námi další záhada: Zem naše podle tvr-

«ení fysik prý nepotrvá vn, nebude tedy pokrok lovenstva
mekonený, nýbrž asov omezený. Není tím úsilí lidské spole-
nosti po zdokonalení znehodnoceno? Na tuto otázku odpovídá
Masaryk poukazem, že nic ve vesmíru nepichází nazmar, a že

následkem toho ani vývoj, který máme na mysli, nedál a nedje
•• marn. Pitom upozoruje na záhadu nesmrtelnosti a tím ote-

vírá nám další perspektivy.

A ješt jedna velevýznamná otázka se nám naskytuje: Nepod-

iAmuje víra v nezvratné zákony spoleenské a v píinnou sou-

vislost všeho djstva naší odvahy k inm, našeho odhodláni

k duševním výbojm? Obavu tuto zaplašuje Masaryk výkladem,

íe determinismus, jak on jej chápe, není slepým fata-
I i s m e m ; naopak, znajíce skladbu a vývojové zákony spole-

nosti lidské, víme, kde nejdíve a nejúspšnji nasaditi páku, kde

pedevším teba pomoci a usilovné práce. Chtl bych Masarykv
názor v této píin zobraziti následujícím píkladem: Determi-

nista podobá se podle Masarykova pojetí vzdlanému, prozíra-

vému vojevdci, který, znaje dokonale situaci, ví vždycky, kde,

jakými silami a zbranmi na nepítele udeiti, kdežto Don Qui-

jote bojuje hrdinsky teba s vtrnými mlýny a maí a vyplýt-

TÁvá takto 8V0U energii.
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Ideový nárt, který Jsme tu na základ zmínné studie Masa-
rykovy a zásti i na základ jiných jeho prací podali, byl by pod-

statn neúplný, kdybychom ho nedoplnili stžejnou zásadou,
které Masaryk jako politik po celý svj život zstal vren. Jde
totiž o to, zda i politika podléhá všeobecn platným zásadám
mravním, i zda pro ni platí pravidla odchylná. Masaryk tuto

otázku zodpovídá v tom smyslu, že i jednání politické podléhá
tmže soudm mravním jako kterýkoliv in jiný, a že tedy poli-
tika nesmí s mravností býti na štíru. Ví sice, že

mnozí politikové, a jak hned dodává, dosud nadpíliš etní, jsou

názoru jiného, domnívajíce se, že politika mže „jakoukoliv cestou

cíle svého se domáhati". Moc jde nad právo — jest heslo

tchto stoupenc Macchiavelliho, kteí asto „zájmy ná-

rod se svými stotožují". Masaryk proti tomu chtl by s Pla-
tone m, aby státy založeny byly na ctnosti a pedevším n a

spravedlnosti, a vetkl ve svj politický štít heslo : právo
a spravedlnost jde nad moc. Na tomto základ chtl by
organisovati spolenost lidskou vbec, onen „všeobecný f e-

d e r a 1 i s m u s", který zdá se mu býti „jediné rozumným cílem

lovenstva".
Konen teba dodati ješt nco. Masaryk napsal úvahu svou:

Teorie a praxi s, jak pati'no z úvodní stati, proto, aby dal

nový podnt pemýšleti o tom, zda by tehdejší pasivní oposice

nemla býti opuštna a nastoupena cesta nová: politiky ve-
likých rys, politiky aktivní, vpravd tvoivé.
Pro názor svj uvádí adu vážných dvod, mimo jiné, což jest

pro nho zajisté píznano, také ten, že by „eští poslanci blaho-

dárn psobiti mohli na eské obyvatelstvo vídeské, které sku-

ten jen živoí, nemajíc se o nikoho opírati".

Mám-ii celkový obsah a výsledný dojem prvé práce Masary-

kovy shrnouti, uinil bych to asi takto: Masaryk pedstavuje se

nám tu jako mladý muž velikého, všestranného, soustavného vzd-
lání a neobyejn ujasnných pojm, jako moudrý svtooban,
písn objektivní, svrchovan vážný a hluboce mravn založený,

jemuž pravda a právo jdou nade vše.

Nechce provokovat, neharaší bojovnými hesly, ale poznáváme
v nm na prvý pohled muže nevšedního, jenž klidnou, ale jistou

a pevnou rukou chystá se zasáhnouti do osud svého národa,

kterému chce ukázati, jak a kam by lo svou v širém oceánu

svtové politUvy ml íditi. —
K podobizn této teba pikresliti ješt nkolik rys. Masaryk

jest jako mladý muž tak zahloubán do velikých problém socio-

logických a filosofických, že uenec a myslitel zatlauje do po-

zadí politika. Všímá si pouze stžejných problém politických,
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kdežto podrobnjších politických otázek eských i rakouských
dotýká se pouze letmo nebo jich vbec pomíjí. Jest vidno, že Ma-
saryk nebyl pedasn stržen do proudu života politického, nýbrž
že dospl nejprve uritého vdeckého a filosofického názoru na
spolenost a pak teprve, veden tmito názory a puzen vážnou sna-

hou po reformách, dává se do úvah politických.

Také jest zajisté nápadno. že Masaryk v prvém svém. a to no-

vináském lánku politickém nijak vlastenecky nehoruje ani

j'nak se citov nerozplvvá. nýbrž s vkou odvahou a podivu-

hodným klidem hned do základních a nejsložitjších otázek se

pouští. Zjev tento možno si vysvtliti jednak soustavným vdec-
kým vzdláním a hlubokým sklonem jeho ducha, ale pispla,
k nmu patrn i okolnost, že Masaryk studoval v Brn, kde v oné

dob nebylo toho politického a zápalného národního ruchu jako

v Praze a jiných vtších mstech eských, pozdji pak že studo-

val ve Vídni, kde politického žilobití národního opt byl vzdálen,

a kde vzdlání jeho spíše smrem všelidským se neslo — tím

spíše, kdyžt Víde tehdy mnohem více nežli v dobách pozdj-

ších byla podle vlastních slov Masarvkových ..takoka pndou ne-

utrální". Moment práv uvedený mohl by snad povrchního pozo-

rovatele svádti k úsudku, že Masaryk pro snahy svého národa

nebyl dosti zaujat, že necítil dosti živ jeho bol a kivd. Názor

ten^ bvl bv rozhodn mylný. — Palacký ve svém známém
psaní do Frankfurtu roku 1848, tedy jako muž padesátiletý, na-

psal : pi vší velé lásce k národu svému vždy ješt vvše

cením dobré lidské 1 vdecké než dobré národní", a zajisté nikdo

nebude pochybovati o hluboké a horoucí jeho lásce k vlasti a ná-

rodu. Budiž zde také uvedeno, že Masaryk, jak zaznamenává

dr. H e r b e n v životopisném dílku z r. 1910: T. G. M a s a r y k, ne-

málo pispl prací svou k oživení eského vídeiíského Akademic-

kého spolku jehož byl i pedsedou a který se snažil vnifn vy-

budovati; pednášel také ve Slovanské besed a na jeho popud

chodili studenti pednášeti do dlnických organisací vídeiískvch

a j. Také za svého pobytu v Lipsku byl lenem tamjšího eského
spolku ..Václav", jak jsem se sám svého asu v knize spolkové

pesvdil. Budiž zde také zmínno, že téhož roku 1876 vyšla

v moravském almanachu Zora druhá vtší práce Masarykova

s nadpisem : Plato jako vlastenec, ve které hájil oblíbe-

ného svého filosofa Platona proti nmeckému historiku Niebuh-

rovi. jenž Platona obvinil z nevlastenectví.

Píše tento lánek, musil se Masaryk zajisté podrobn obírati

podstatou a rznými názory na vlastenectví, a k jakému ešení

dospl, nacházíme zhuštno ve verších, které pedeslal své stati

jako motto:
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„Kdo svrch dar, kdo síly, statku

pinášíš hojn v obti,

bys ozdobil drahou tu malku,
ji zvnil v lidstva pamti,

ty's bratr náš, ty's vlastenec!*'

V další studii : O pokroku, vývojia osvt, jjež uveej-
nna byla v r. 1877 v Almanachu na oslavu sedmdesá-
tý ch narozenin AI. Vojt. Sembery, který v^s dal Akade-
mický spolek ve Vídni, vnoval pilnou pozornost otázce národ-
nostní. Z jednotlivých narážek i celých od«itavc vidti, jak odsu-

zuje vypínavost „osvícených národ", kteí „na sousedy své shlí-

žejí jako na otroky", a to „ve jménu kultury a osvty !" Na míst
práv citovaném pak praví dále: „Avšak mnozí nmetí spiso-

vatelé, prohlašujíce nás Slovany za národ nižší a neschopný,
zapomínají, že snad polovice toho, co dnes nmeckým zoveme,
taktéž slovanským vším právem zváti mžeme, a že tedy „ne-

schopnost slovanská" jest pouze jejich výmysl."

Podotknuv pak, že ..o v;\-volených plemenech nemže býti ei",
pokrauje: ,.Zato však vidíme, že se postupem as vždy více

a více národ k osvt hlásí; vidíme, jak se národové vždy víc

a více stýkají, v té míe, ve které se cesty a prostedky styku

a obchodu vbec zdokonalují. Vtší ást lovenstva již tvoí
ústrojí, v kterém každý jednotlivec a každý národ svj úkol má.
Aby toto ústrojí prospívalo, jest teba, aby každý podle sil svých

k blahu pispíval, teba proto, aby každá ástice tohoto ústrojí

ze všech sil s>'ých se piinila a o blahu jeho piln pracovala,

nižádných pekážek, jež se mu v cest naskytnouti mohou a za-

jisté také naskytnou, nedbala a vytrvale ^^ped kráela, a aby tak

každý lánek tohoto velkého etzu, busi jednotlivec, busi celý

národ, síly a mohutnosti své tužili, nebo jen tenkráte prospívá

celek skuten, když každá ást pro sebe prospívá: jest tedy

prvním požadavkem lidskosti, prvním pravidlem sociologie, aby

každý se vzdlávati mohl. Kdo jednotlivci nebo národu ve vzd-
lávání brání, páše smrtelný hích — teba by se ve jménu osvty
ospravedloval : právo k vzdlanosti má každý lovk
práv tak jako právo k žití. Jak vidno, dovedla nás otázka po

pokroku lovenstva k veledležitému rozjímání o národnosti

a e tom. jak se má k celému lovenstvu, anebo jak se má p r i n-

cip národnosti ku kosmopolitism u."

Z uvedených citát je pro znalce patrno, že Masaryk chápal

tehdy ideu národnostní asi v onom smyslu, v jakém ji chápali

vdí duchové našeho obrození, na p. Kollár a Palacký.
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II.

jrechodem z Vídn do Prahy nastává v život a psobení Ma-
sarykov nové období. Jest pirozeno. že musil se Masaryk mno-
hem více než dosud vnovati studiu eské vdecké a krásné lite-

ratury, že musil seznámiti se s novými pomry a lidmi. Jest také
pirozeno. že Masaryk pi soustavném svém vzdlání a pi svém
neobyejn vyvinutém smj slu pro pragmatický vývoj všech spo-

leenských jev vnoval pilnou pozornost studiu eských djin
a jmenovit otázce náboženské, které, jak lze seznati hned
z prvého, námi už citovaného lánku, zejména však ze spisu

o moderní sebevražednosti, pikládá stžejný vý-

znam v život jednotlivce i národa a spolenosti lidské vbec.
Není také s podivem, že muž tak neobyejného vzdlání a ne-

všedního rozhledu, rozhodného a vážného vystupování stal se

záhy ohniskem nového vdeckého a osvtného ruchu.

Z uvedeného patrno, že Masaryk i v prvé dob svého pražského
pobytu pímé innosti politické se zdržoval, akoliv si zajisté

i našeho života politického piln všímal. Do této doby spadají také

pednášky Masarykovy o ruskémslavjanofilství (1885),

které tiskem vyšly teprve roku 1889, a to nejprve v Athenaeu,
pozdji také jako samostatná kniha. Tyto pednášky, jak víme
z Herbenova spisu : Deset let proti proudu, byly

velmi etn navštvovány a mly veliký vliv; ukázalo se jimi,

jak málo známe Rusko, jehož se politicky stále dovoláváme,

a k nmuž prosebn obracíme své zraky. Masaryk vrhl takto

ostré kritické svtlo na vychvalované naše slovanství a ukázal

hned, jak by se opravdové slovanství mlo pstovati.

To byl zajisté nejen kulturní, nýbrž nepímo i politický in.

Po prvé zasáhl Masaryk mocn do našeho života politického,

ale také jen nepímo a vlastn proti své vli t. zv. bojem ruko-
pisným. Masaryk chtl totiž, aby od let již se vlekoucí literárn-

vdecký spor o Rukopisy Královédvorský a Zeleno-
horský byl konen v zájmu naší vdecké i národní cti defini-

tivn rozešen. To mío se ovšem státi zpsobem ist vdeckým
a na vdeckém foru. Rukopisného sporu se však chopila vdecky
neinformovaná žurnalistika, která pochybovae o pravosti Ruko-

pis zaala viniti z nevlastenectví a rozpoutala proti nim veliké

kižácké tažení, za nhož celý národ rozestoupil se na dva píke
proti sob stojící tábory : s t a r o v 1 a s t e n c c k ý a pokro-
kový. V ele tábora pokrokového stál prof. Masaryk, proti n-
muž obracely se také nejprudší útoky. Akoliv odprcové jeho

nebyli nikterak vybíraví ve svých zbraních. Masaryk vzdoroval

píboji nepátelských útok velmi obratn a staten, skýtaje zá-
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štity a duševní opory i «výin spolubojovníkrim. s nimiž po dlouhém
zápase dobyl také skvlého vítzství. Ponvadž do boje zasáhla,

ano jel vyvolala a s velikým zápalem vedla politická žurnalistika,

a ponvadž se boje toho zúastnili 1 vynikající politické osob-
nosti, jako dr. Julius G r é g r. dr. F r a n t. !> a d. R i e ff e r,

V. V. Tomek tehdejší rektor eské unive^s'\^ byvalv ministr
Josef Jireek a jiní. stal se ze sporu literárn-vdeckého
spor eminentn politický v nniž i o i«t vderkvch otá/knrh
mlo po zpsobu politickém býti hlasováno! Jménem opravdové
vdv musil se Masaryk se stoupenci svými postaviti rozhodn
proti vlasteneckému autoritáství a vybojoval skuten velkým
tímto bojem sob i jiným volnost slova a projevu, což
pirozen mlo veliký význam. Vda obhájena jako jediné
rozhodující a suverénní vládkyn svého oboru,
a piznáno jí právo na rozhodující slovo i tam. kde dotýká se

otázek rázu národn-pol'tického. To bylo veliké vítzství v-
decké i mravní, které však mlo pirozen i dalekosáhlé ná-

sledkv politické, a to neien tím že autorita starých vdc poli-

tických bvla otesena, nýbrž i tím. že v boji o Rukopisy šlo také

o dsledkv politické. Boj rukopisný rozvíil onravdu hluboce

hladinu našeho národního života a ukázal nám etná úskalí do-

savadního vývoje: vedl proto dsledky svými postupn k r e-

visi celého života národního, tedy nakonec 1 pro-
gramu politického a naší národní djinné filo-
sofie.
Ješt díve však. nežli ukonen byl boj rukopisný, strhl se ve

veejnosti naší nový urputný zápa-s. jehož útoky ont pedevším
proti prof. Masaiykovi se obrátily. 20. prosince 1886 zaal totiž

v Praze vycházeti trnáctideník C a s, list vnovaný veejným
otázkám, který ve svém prvním ísle pinesl úvodník, nadepsaný:

Naše dv otázky. Tyto otázky znly : 1. „Co jest ú k o-

lem našeho národa? Máme-li pak uritý cíl a mžeme-li
ho dosíci ?" 2. ,,Jaká jest naše národní existence?
Jsme ve svém národním bytu skuten tak zabezpeeni, jak by
se zdálo na pohled? Ochraiíuje nás pro budoucnost ten ptimilio-

nový poet esky mluvícího obyvatelstva, ochrauje nás naše

inteliíí:ence. literatura a celý náš národní aparát ped možným
budoucím, byf sebe vzdálenjším a okamžit pravdnepodobnj-
ším odnárodnním. resp. penárodnním? Otázka ta není akade-

nická, mže se nenadále státi palivou." — Uvedené dv otázky,

akoli vytrvskly. jak z celého lánku možno soudit, z niti*a po-

ctivého a opravdovými obavami tísnného, a jakkoliv probírány

byly zpsobem velmi vážným a pisatel dožadoval se vážné od-

povdi, stalv se poplašným signálem k prudkým novináským
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diskusím a invektivára proti asu a sdruženým kolem nho spi-

sovatelm a politikm. Akoliv prof. Masaryk na prvním ísle
asu nebyl zúastnn a zejména zmínného lánku úvodního ani
nenapsal, ani neinspiroval (autorem jeho byl, jak známo, H. G.
Schauer), stal se pece terem nejhorších novináských výpad,
jmenovit v Národních listech, kde nad ním vyena byla pímo
národní kletba, kterou ml vyvržen býti z lna národa. Vc mla
pozdji i soudní dohru. Než také tento nepkný a krutý boj Ma-
saryk šastn jíestál. Opt se ukázalo, že muže tak pevného a sta-

teného, jako Masaryk, nelze zastrašiti novináským rykem, aniž
pemoci lžemi a intrikami.

Naopak, pes novináské útoky a postranní soení vliv profe-

sora Masaryka a jeho skupiny rostl, a tak se stalo, že již poátkem
r. 1889 vyjednáváno bylo s prof. Masarykem a jeho stoupenci
o pipojení ke stran staroeské. Jednání bylo sice peru-
šeno, ale pokraováno v nm opt na podzim téhož roku, a
v únoru 1890 stanoveny podmínky, za kteiych stoupenci Masa-
rykovi, kterým dostalo se zatím názvu realist — místo do-

savadního: nihilist! — byli ochotni vstoupiti do strany ná-

rodní neboli staroeské. Z podmínek tchto vysvítá jasn, že šlo

t. zv. realistm o to, aby oživen byl ve stran staroeské pede-
vším program Palackého, program pravé, osvícené demo-
kracie, jakož i aby ve stran posílen byl smr kulturn-
politický. Než ani toto druhé ujednání nevedlo k úmluv defi-

uitivní, nýbrž zti-oskotalo, ponvadž proti nmu x)racovali lidé

zlomyslní, malicherní a zaslepení, zejména také živlové, obávající

se svobodomyslného smru Masarykova.
Zatím došlo vlivem rzných mladoeských osobností k dohod

realist se stranou mladoeskou a to v prosinci 1890. V ofi-

ciálním prohlášení ze dne 13. prosince 1890, uveejnném v Ná-

rodních listech dne 14. prosince, praví se o této dohod mimo
jiné toto: „Pistoupením osobností smru realistického ke stran
svobodomyslné (jmenováni pedtím výslovn : in-o. M a s a r y k,

prof. K a i z 1 a dr. K r a m á ) pivádí se jí nových sil a sjjolu-

pracovník, vynikajících vzdlaností a velostí vlasteneckou. Po-

dáváme svým politickým pátelm s potšením zjirávu o novém
tomto kroku k mohutnjší organisaci strany naší, která, vdoma
si svého velikého jioslání v národ, chce státi se pevným stedi-

skem všech neodvislých vlasteneckých bojovnili za prá>a

a životní zájmy našeho národa." Tímto prolilášením dostalo se

realistm a zejména „ohavnému zrádci Masarykovi"' skvlého
zadostiuinní.
Budiž ješt dodáno, že základ jednání tvoil Návrh p r o-

gramu lid ového, realisty vypracovaný, a že realisté mli
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také na známém volebním provolání mladoceském lví podíl, po-
kud bží o vcné zásady. I zde šlo tedy realistm o posílení
pravé demokracie a pokrokovosti politikou
opravdu vcnou.
Pi památných beznových volbách r. 1891 do íšské rady,

které, jak známo, zpsobily úplnou porážku strany staroeské,
zvoleni byli všichni ti shora uvedení politití representanti rea-

lismu za poslance, prof . Masaryk ve skupin pošumavských mst

:

Písek, Domažlice, Klatovy, Sušice, Stiakonice, Horažovice,
Voly
Akoliv strana mladoeská inností realist zejména také na

Morav velmi získala, a jaldkoliv poslanci smru realistického

úastnili se veškeré, zvlášt ovšem parlíuiientární práce vyni-

kající mrou, neb} lo klidiiého jich psobení ve stran mladoeské
nadlouho. Naopak, záhy došlo ve sírane ke tenicím a rozporm.
Skupina Masarykova a zejména její náelník naléhal totiž stále

napoádekve stran a usiloval o to, aby mla strana svj
pevný program doma i ve Vídni. Tomuto úsilí však
nkteí poslanci a novinái nepáli a živili ve stran jmenovit
prostednictvím Národních list nezodi)ovdný radika-
lismus, jehož hlavním mluvím byl di*. V a š a t ý. To vedlo pi-
rozen ke srážkám mezi prof. Masarykem a vedením strany, až
konen Masaryk roztrpen zmatky a anarchií ve stran a vida,

že úsilí jeho zjednati poádek jest marné, složil mandát íšský
i pozdji (1892) získaný zemský, a to 25. záí 1893. Tím byl rea-

lismus rozdvojen. Kdežto prof. K a i z 1 a di\ K r a m á zstali ve

stran mladoeské a stále více se pizpsobovali jejímu vlivu,

prof. Masaryk vrátil se k své práci vdecké a filosofické a bu-

doval dále svj realistický smr. Akoliv innost tato byla pe-
devším vdecká a kultiu*ní, byla i pro náš život politický neoby-

ejn i)lodná a požehnaná, nebo z ní vyrostl nám propracovaný

program národní, a to nejen kulturní, nýbrž i politický a sociální.

Národn-politický význam tehdejších prací Masarykových lze

struné karakterisovati asi takto: Masaryk vytvoil tmito pra-

cemi novou eskou filosofii djin, kterou dána dji-

nám našim jednotná kostj'a, jednotné pevné klenutí, jednotný

duch. eská otázka stává se v pojetí Masarykov otázkou po osu-

dech lovenstva, souástí velikého svtového dramatu; Masa-

ryk uruje náš podíl na svtové tvorb myšlenkové a duchovní

vbec a usiluje o to, aby tento podíl i v budoucnosti byl co nej-

vtší. Akoliv znalost cizího svta jest podle Masaryka velmi žá-

doucí, nesmíme ciziny slep napodobovati, nýbrž pijímati podnty
cizí kriticky, po svém je zpracovati a sami ve všem pokud možno
svérázn postupovati. Vrchol eských djin spatuje Masaryk
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v husitství a zejména v eském bratrství, které znamená snad
nejistší projev náboženského ducha vbec. Naše národní probu-
zení v 18, a 19. stol. nebylo jen hnutím jazykov-národním, nýbrž
všesti-anným hnutím osvtovým, ástí všeevropského, ano vše-
svtového hnutí osvícenského a obrodného, které ve svých nej-

hlubších ideových základech nebylo než pokraováním v ideách
naší reformace. Osvobození od ztrnulé stedovké autority nábo-
ženské a snaha po vyšším a zárove lidštjším život mravním
pináší postupn osvobození lidského ducha i v jiných smrech
a oborech. Nastává konen všeobecná emancipace ducha lid-

ského, která vede pak i k emancipaci politické, hosjíodáské
a sociábií. Tak bylo úsilí našich národních kisitel ideov svá-

záno s vrcholným úsilím naší minulosti a vytknuta snahám íiašim

nová velká meta : spolupracovati v duchu nové doby
na další reformaci vlastní i svtové, nebo vývoj
náš nikterak není dokoiián, naopak teba mnohých oprav a dalšího

budování, jako vývoj lidský vbec nikdy není ukonen. — Úkol
svj mžeme naplniti jen tehdy, vnikneme-li co nejhloubji
v ducha svých djin a svého národa, ale budeme-li také míti oi
upeny stále dopedu, poznáme-li, kam tíhne svtový a všelidský

vývoj, a jaká jest v nm naše úloha. Proto teba piln sledovati

kulturní a ideová hnutí svtová, ale také vývoj svtohospodá-
ský a sociální. A nejen stopovati tyto vývojové tendence podle

viijšícli povrchových známek, nýbrž podle nejhlubší podstaty

a pi tom stále pihlížeti ke vlastním potebám a úkolm,
Z tchto osnovných ideí odvodil Masaryk celý kulturní a ná-

rodu-politický program, který lze strun shrnouti asi y tyto

zásady

:

1. Politické snažení naše bude jen tehdy živé a úinné, bude-li

zárove všechen ostatní náš život národní mocn rozvinut; proto

teba usilovati o všestranný rozvoj kulturní, zejména školský a

vzdlanostní vbec, nebo jen opravdovou osvtou lze dosíci svo-

body a ji udržeti; proto dležitjší nežli vnjší je politika vnitní,

proto má tak veliký význam intensivní politika kulturní, jmeno-

vit pro národ malý,

2, Jelikož pravá vzdlanost musí býti založena na vd, a jeli-

kož význam vdy i pro život praktický, zejména také hospodá-
ský a sociální stále vzrstá, nutno politiku budovati co nejvíce na
základ vdeckém, to jest na pesných poznatcích a odborném
vzdlání. Nei)oraže nám rozilování a hluné enní, nýbrž poli-

tika rozumná, vcná, plánovitá. Politika taková bude opravdu

osvícená a pokroková, ale také pevná a dsledná. Politika chvil-

kových nálad, kolísání mezi krajním radikalismem a vládním pi-
sluhováním jest sebevdomého národa nedstojno.
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3. Vj^cházejíce z reformace, musíme usilovati o další reformaci
spoleenskou, to jest o vážné, opravdové pojímání všeho života
pospolitého a jeho mravní zdokonalování, K tomu pak jest teba
pedevším pevných, nezdolných karakter. Mají-li nám takové
povahy vyrsti, musí veškeren náš život prodchnut býti pravdou,
musíme všude potírati lež, petváku, malichernou zlobu a pleti-

cháství. Musíme dáti se prostoupiti kvasem eské reformace,
musíme usilovati o vypstování volného, ušlechtilého eského
lovka; teba organisovati novou národní spolenost eskou,
jako obec bratí. Bratrství to ovšem znamená lásku a úctu k bliž-

nímu, politicky pak opravdový demokratismus, znamená také
zrovnoprávnní žen, znamená osvobození a povznesení nejširších

vrstev lidových, znamená všestrannou péi o slabé a dosavadním
vývojem spolenosti lidské ohrožené. Takto pojaté bratrství ne-

snáší se ovšem s jakýmkoliv útlakem duchovním, proto teba za-

vrhnouti všeliký klerikalismus, proto teba se domáhati rozluky
církve a státu a zabezpeiti všem úpln volný vývoj náboženský
a duchovní vbec.

4. Boj s Nmci, jak již z uvedeného vysvítá, není výhradným
obsahem našich djin, naopak, djiny naše mly a mají také svj
vlastní, positivní obsah. Proto nemáme se dáti ovládati nená-
vistí k Nmcm nebo pokládati za správný jen opak toho, co iní
nebo si pejí Nmci. Nikoliv ! Máme žíti svj samostatný život ná-

rodní, kulturní a politický, a máme se snažiti pekonati Nmce
ne kikem, malicherným hašteením a vzájemným osoováním,
nýbrž vyšším vzdláním, vyšší kulturní úrovní, vtším dvtipem,
vtší hybností a pohotovostí, zkrátka intensivnjší prací. Chce-

me-li takto své národní odprce pedstihnouti, musíme si jich

také lépe všímati než dosud, musíme stopovati veškeru jejich

Ijráci, AŠechen jejich národní život. Nakonec pak nutno usilovati

o estné vyrovnání s Nmci, a to na podklad Havlíkovy
zásady : já pán — ty pán ! Vyrovnání to teba též chápati jako pod-

mínku pro hospodáské i politické povznesení zemí eských a jako

nutnou prpravu k dosažení politické samostatnosti, která pi-
rozen zstává nejvtším naším politickým úlvolem.

5. Pokud jde o pomr k Rakousku, Masaryk dlouho držel se

Palackého Idey státu Rakouského. Chtl, aby pomr
náš k Rakousku byl jasný a poctivý, abychom oteven doznali,

že máme opravdový zájem na Rakousku, ale abychom na druhé

stran také žádali, by Rakousko mlo zájem na nás, a aby jeho

pomr k nám byl loyální. Toto stanovisko bývalo Masarykovi

vytýkáno jako „rakušanství', akoliv Masarj k nikdy žádné vlád
nepisluhoval, naopak v tomto smru vždy kriticky vystupoval

a dožadoval se radikální pestavby Rakouska i jeho opravdového
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obrození, abychom se úpln SA'obodn jak po stránce duchovní, tak
i národní mohli v nm rozvíjeti.

6. Slovanství chápal Masaryk jako vzájemnou znalost, vzá-
jemnou úctu a oddanou spolupráci na podklad spolených zájm
a spolených ideál . . . Slováky pokládal Masaryk vždy jen za
vtev téhož národa eskoslovenského a usiloval stále o jejich du-
chovní i hmotné i)ovznesení a zcelení s námi v jednom duchovním
celku. (O nový ruch a život na Slovensku mli velikou zásluhu
práv žáci Masarykovi, kterým Masaryk svého asu uril . na
léta pracovní program.)

7. Demokratism teba odlišovati oste od demagogie a ple-

bejství. Demokratisace nemá znamenati jen pohyb do šíe, ale

i do hloubky a do výše. Demokracie nemá býti jen lidovládou,
ale také pedevším dobrou sjírávou, má snažiti se o lepší,

dokonalejší organisaci spoleenskou. Demokrata
vyznauje pedevším práce, a to práce drobná, erná,
stálá. Práce není „aristokratickým sportem, vyhledávajícím si

za nepítele jen bohatýry a siláky, práce, práce skutená, od-

pírá tm nesetným nepátelm malým, nepatrným, všedním, tm
mikrobm zla a bídy fysické a mravní." — „Nepotebujeme mrav-

nosti a náboženství in abstracto, v soustavách a knihách, ale!

v život, v hospodaení a politice. Etika není pro psací stl, nábo-

ženství není pro kostel." — „Demokratism není jen
soustava politická, ale také mravní a pede-
vším mravní."

8. Malý národ musí sbírati všechny síly a sileky, musí pra-

covati uvdomle, soustedn. Teba nám opravdové lásky k ži-

votu. „Posud spolenost budována jest více na smrti než na ži-

vot. Neumíme ješt žít. Žít pln, positivn. Život vlastní i)íliš

asto udržujeme smrtí cizí. Niíme život vlastní i cizí stále. Ne-

dovedeme vychovávati svých dtí, nedovedeme je udržeti zdrávy,

stále plýtváme silou životní, vlastní i cizí. Vraždy a sebevraždy

jsou jen akutní projevy chronického niení život. Nedovedeme
pracovat. Nejsme pracovití. Kde kdo penáší práci na ruce cizí.

Jsme otrokái a sami otroci. Více — jsme divoši. Chceme se roz-

ilovat, ale pracovat nechceme." — „V pozorování toho,

co nezajímá nikoho, v dlání toho, co všem jest
nudné — v tom heroové budoucnosti. Posud jich

však je málo. Lidé radji obtují život, než by
pracoval i." —

9. Našemu politickému úsilí vadil podle Masaryka také upí-

lišený historismus. Obracíme — tak nám pipomínal — svj
hled píliš do minulosti, žijeme píliš ve vzpomínkách, málo v pí-

tomnosti a pro budoucnost. Také zužujeme svj politický zápas
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píliš na obor jazykový, mli bychom miti více na mysli plnost

všeho života národního. Našemu boji státoprávnímu vytýkal
Masaryk pílišnou abstraktnost, heslovost, píliš jednostranné
a píliš historické pojímaní. Masaryk, nevzdávaje se práv histo-

rických, zdrazoval více právo j) i r o z e n é, nové ide-
ály politické, sociální a vbec národní.

10. Naše politická taktika musí odpovídati našemu národnímu
progriunu, zejména vrcholné jeho i d e i humanitní. V té pí-
in dovolával se Masaryk asto Havlíkovy „politiky roz-

umné a poctivé". Jinak možno jeho taktické smrnice shrnouti
asi v tato hesla: Klidn, mužn, dsledné! Krokem, ne skoky!
Evolucí, ne revolucí! K revoluci možno sáhnouti jen zcela výji-

men, a tato mže míti jen za uritých pedpoklad nadji ve
zdar. Revolucím má se eliti stálou reformací,
pedvídavou, soustavnou, prací reformní. „Bez
skutené nápravy srdce a hlavy, bez nápravy myšlení a mrav
mžeme revolucí odstraniti ábla, ale Belzebuba posadíme na
jeho místo." — Za uritých okolností jest nutno brániti se
po píiiad i krví a železe m, ale jen brániti, nedopouš-
tti se sám násilí.

III.

Akoliv, jak z uvedeného vidno, Masaryk mnoho a pronikav
pemýšlel o politických otázkách, a jalikoliv hlásilo se k nmu
hojn stoupenc, nechtl pvodn založiti samostatné strany po-

litické
; šlo mu hlavn o smr a metodu a tichý souhlas

stejn s m ý š 1 c j í c í ch. V té píin napsal na konci eské
otázky tato významná slova: „Neekám spásy od žádné strany;

ale budeme iiei)emožitelni, jestliže ve všech stranách a tídách
bude vtší poet muž opravdových a myslících, kteí beze ^ šeho

umlouvání a viditelného spojování, každý v kruliu svém, pracovati

budou za stejným cílem. Jako viditelná církev žije církví nevi-

ditelnou, tak i my jako národ budeme bezpen žíti, jestliže nás

znaný jioet spojeni budeme tím tichým souhlasem, jenž vzniká

ze správného posouzení našeho postavení svtového a ze správ-

ného vysouzení tcho, co a jak kde kdo máme pracovat. Pokud
se nerozšíí tato neviditelná strana lidí opravdových a myslících,

kteí se nebojí, když toho poteba, pravd dáti svdectví i veejn,
všechna viditelná organisace nám nepostaí."

Pesto došlo za nkolik let k založení samostatné strany poli-

tické na zásadách Masarykova realismu a za Masarykova vd-
covství. Bylo to v roce lyUO, kdy na sjezde, konaném óí. bezna
a 1. dubna, ustavila se eská stranalidová neboli r e a 1 i-
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s t i c k á, která hned také veejnosti pedložila svj peliv vy-
pracovaný program. I*rogram ten vzbudil mnoho rozprav a po-
lemik, ale psobil velmi nabádav, ano prlomné, jalc hy se na
etných pozdjších projevech a programech jiných politických
stran dalo dokázati.

Nedlouho ped založením nové strany bylo Masarykovi projíti

opt tžkými a vášnivými boji. V roce 1899 vydal totiž brožurku:
Nutnost revidovati i>roces polenský, ve které
postavil se rozhodn proti rituální pove, která podle jeho pe-
svdení psobila nejen na svdky, ale také na znalce a soudce
ve zmínném procesu, což Masaiykovi bylo „mementem krvavým".
Masarykv spis a jeho vystoupení vzbudily prudký odpor u ve-
liké ásti eské veejnosti, který živen byl hojn žurnalistikou
i osobní agitací. Tehdy také vysokoškolské studentstvo nechalo
se strhnouti k odi}oru proti Masarykovi a pekazilo jeho univer-

sitní pednášky. Než i tyto vášnivé a dlouhotrvající boje Ma-
saryk pekonal vítzn. Soudnjší veejnost poznala znenáhla, že
nešlo Masai-ykovi o njaké stranní židm, a že mu nešlo v prvé
ad ani o Hilsnera, nýbrž pedevším o to, aby lid eský nene-
chal se zaslepiti povrami a štvavými hesly, aby nebyly v národ
rozplameovány nízké pudy jiroti nikomu, a soudy aby povýšeny
byly za všech okolností nade všecku stranickost a sloužily jediné

isté spravedlnosti. Podobný význam mlo pozdjší vystoupení
prof. Masarj ka v pípadu Švihov, kde usiloval rovnž o to, aby
tento záhadný pípad byl naprosto objektivn a všestrann vy-

šeten, aby objasnna a zjištna byla pravá i)odstata celé aféry,

ne aby stranicky jí bylo využíváno. — Dokud však nenastalo

v bojích o rituální jiovru v národ našem vystízlivní a vy-

jasnní, byl prof. Masaryk psancem a s ním do veliké míry i jeho

stoupenci.

toiiitiia realistická nebyla nikdy potem píliš silná, ale pso-
bila pesto v život eském velmi pronikav a plodné, a to svou
intensivní inností kulturní, svou stízlivostí a snahou po i)ravd,

svým bojem jíroti demagogii a plané frá?ovitosti, svou kritiností,

projevovanou v rzných smrech, svými jasnými hledisky a pro-

pracovanými návrhy. Nejvíce psobil v té xiiin C a s, jako ob-

deník a pozdji jako deník, ale také slušná ada asopis ven-

kovských a rzných nakladatelských podnik j)lnila estn svj
úkol. K tomu pistupovala soustavná innost pednášková, rzné
podnty osvtné atd. Zvlášt teba též zdrazniti, jak as všímal

si vždy vcí moravských, jakou pozornost vnoval ohroženému
Slezsku a Slovensku, jak pronikav a vytrvaie kritisoval ne-

dostatky naší samosprávy, jak podncoval a vedl rzná hnulí

reformní, jak bojoval dsledn a všude za opravdovou demo-
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kracii a sociální spravedlnost. V tom smru spravedlivý historik

zajisté ueupe asu a jeho stran velikých zásluh. A dlužno tu

opt vzíjomenouti, jak veliký podíl i na této práci svými myšlen-
kami a podnty ml prof. Masaryk.

V roce 1905 spojila se realistická strana se skupinou Aloise
Hajná, redaktora Osvty lidu, ze strany radikálu -
j) ok rokové a stran dostalo se nového jména : eská
strana pokroková. V roce 1907 zvoleni byli z této strany

za prvých voleb do íšské rady na základ všeobecného práva
hlasovacího prof. 3Í a s a r y k poslancem na Moravském Va-
lašsku a prof. Drtina na Královéhradecku. Oba tito

i)oslanci byli jist vzory píle a svdomiíosti v konání poslanec-

kých povinností. Snažili se jednak býti ve stálém stjku se svými
volebními oki-esy a informovati správn svoje volistvo, ale ne-

mli na mj sli jenom poteby tchto kraj, nýbrž stále také i veš-

keré poteby celonárodní.

Vylíiti innost prof. Masaryka jako poslance, znamenalo by
napsati obšírnou kapitolu. K tomu však není zde místa. Chtl
bych jen ui)ozorniti na e x)rof. Masaryka v debat o rozpotu
r. 1907 (20./VII.), kterou, jak i s nmecké strany bylo napsáno,

dostalo se nové snmovn lidové teprve pravého j)osvcení. Dále

na veliké ei a soustavnou akci Masarykovu na obranu svobody
vysokých škol jiroti útokm klerikál, zejména z alpských zemí,

jakož i na velikou práci Masarykovu na íšské rad a zejména

v delegacích, ale také mimo parlament, jmenovit v oboru politiky

zahraniní. V tomto smru mocné zasáhnutí Masav} kovo do pro-

cesu, t. zv. záhebského a vídeiíského i ostatní zápas

Masarykv s rak.-uherským ministrem zahranií hr. Ahrenthalem

a diplomacií rakousko-ulierskou nabyly opravdu svtového vý-

znamu. Masaryk vykonal tu práci jist podivuhodnou, obrov-

skou, ano pímo nadlidskou a vskutku jen muž tak jironikavého

bystrozraku, tak veliké odvahy, neobyejné výkonnosti a vzácných

diplomatických schopností mohl zstati v tomto nerovném boji

vítzem.
Proti Masarykovi stál zahraniní ministr velikého státu s celým

svým štábem diplomatickým a vyzvdaským, svými bohatými

prostedky penžními a svým vlivem pímým i nepímým, kdežto

Masaryk vyzbrojen byl jen svým kritickým umem a svou obrat-

ností a prodchnut zápalem pro pravdu. — Bojem s Alirenthalem

a rakousko-uherskou diplomacií Masaryk mnoho získal. Pronikl

do taj a zákulisí této diplomacie, poznal podrobn otázku j i h o-

slovanskou a balkánskou, získal pirozen sympatie

Jihoslovan, jmenovit Srb, navázal hojné styky, ukázal

praktický dosah skutené slovanské vzájemnosti,
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osvtlil radu problími*! svtového významu a vstoupil tím na j e-
vi^št budoucí politiky svtové. — Tento veliký,
nkolikaletý zápas Masarykv s rakousko-
uherskou diplomacií byl pro Masaryka jist
také znamenitou prpravou pro j e h o* p o z d j š ísvtodjný boj za eskou samostatnost, — —

fií5e r.ikousko uherská zachvívala se vlastn již tehdy ve svých
základech, a pro Masaryka jest velevýznauino že za tohoto
souboje s A h r e n t h a 1 e m a r a k o u s k o - u h e r s k o u
diplomacií doútoval mravn se s t a r v m Ra-
kouskem a jmenovit také s habsburskou dy-
nastií. Toto pesvdení bylo Masarvkovi jist velikou
mravní posilou v jeho pozdjším obrovitém zá-
pasu s monarchií rak ouško- uherskou a ovšem
i s Nmeckem, které Rakousko-Uhersko jmeno-
vitzaválkyúplno panoval o.

Ale Masarvk pipravoval se bezdn na svoie noslání za sv-
tové válkv i iinvm je^i cmerem Po celý svj mužnv vk zvlášt
však v posledním desítiletí ped válkou zabýval se Masaryk velmi
horliv stuem Ruska Plodem tchto dlouholetvch. zvlášt
posledních stud'í bvlo veliké dílo nazvané Rusko a Fi v r o n a.

jehož obiemné 2 svazkv vvšlv nmeckv u Dicdcrichse v .Ten
r. 1913 a vzbudily na svtovém trhu literárním velkou pozornost
a zajisté právem, nebo jde o dílo neobveinébo dmvslu ne-
úmorné píle a vzácného duševního rozmachu Masarvk ukázal se
v nm ont nejenom velikvm kritikem, ale také velikým vdeckvm
a filosofickým tvrcem, jedním ze stavitel chrámu novodobé
lidské kultury. —
Jako pracoval díve na palivých a spletitých problémech

otázky sociální a náboženské a došel názory svými svtové po-
zornosti, tak odvážil se nyní na ohromnou sple otázek
a záhad — zvanou Rusko a tmito problémy ruskými
osvtluje a eší zárove velikou adu s t ž e j n ý ch otá-
zek e v r o p s k ý ch a s v t o v ý ch vbec.
Jakou ohromnou záhadou, ano sfins:ou jest Rusko dnes celému

svtu, víme a cítíme všichni. Masaryk nebyl by se mohl za války
tak rychle v Rusku orientovati a byl by tam velikého svého úkolu
sotva mohl provésti, kdyby nebyl vstoupil do Ruska s tak velikou
a pímo jedinenou pípravou, jakou si získal úsilím více než
tyicetiletým a zejména intensivní prací posledních let ped-
válených. —
Pehlédneme-li celkov život a dílo Masarykovo, zdá se nám,

že Osud i jinak Masaryka pímo peduril k ve-
likému jeho poslání národního Osvoboditele. —
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Velikou ást živola Masarykova vyplují boje. z nichž ada
znamená mezníky v život jeho vlastním i národním. Masaryk
tmito zápasy stále rostl. V bojích na obranu Jihoslo-
van. které trvaly nkolik let a vyžadovaly úžasného napti
a úsilí, šlo nejen o bytí aneb y ti velké ady jednot-
livc, nýbržpimo o bytianebytíSrbska. o štstí
nebo utrpení Jihoslovan, po pípad na sta-
letí, o celou konstelaci na Balkán, o imperia-
listické snahy Rakousko-Uherska i Nmecka,
o svtovpolitickou smrnici: Berlí n—B a g d a d

!

Masaryk naplfíoval se po celý život svj duchem naší refor-

mace, duchem husitství a pedevším brati'svi, erpal z velikého
tohoto duchovního linutí sílu a povzbuzení a usiloval o to, aby
eskému lovku vdechl nového ducha a ukul pevnou, jedno-
litou eskou povahu. — Také toto veliké úsilí Masary-
kovo korunováno bylo za války skvly'm vítzsvám. V n a š i ch

pracovnicí cli duchovních i v našich slavných
legií ch ožil opravdu duch božích bojovník, ožil
duch husit a eský ch bratí, ímž peklenuta
propast, zející mezi dobou reformaní a dobou
národního probuzení. — Vyrostl opt typ uce-
leného eského lovka, opravdového zápas-
níka za svobodu vlastní i cizí, pravého bo-
jovníka božího. — —

IV.

JMasaryk jest opravdový náš Osvoboditel.
Snažil se osvoboditi nás od planých frází a mlhavých nebo

prázdných hesel a dáti nám pevnou páte vdeckého vzdlání.

Usiloval o to. aby nás vjTnanil z naší malosti, vnukl nám sebe-

dvru a ote>el svtové "\Thledy.

Chtl zbaviti nás rzných povahoWch kaz a nedostatk a vy-

t\'oiti nový, ušle ch tily typ eského lovka,
tlesn i duševn harmonického, vzdlaného,
úinlivého, stateného i vytrvalého; zasazoval se

všemi silami o to. aby národ jako celek byl naplnn
duchem pravé osvícenosti a snášelivosti, aby
vynikal inorodou láskou, podnik a v ostí, pra-
covitostí, odvahou, pílí a touhou po zdokonalo-
vání.
Masaryk chtl nás zejména zbaviti povahové kolísavosti a

ukazoval nám na nejlepší a nejkrásnjší povahové typy

v eských djinách, zejména na Chelického.
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Masaryk bojoval neúnavn proti alkoholismu, prostituci a ji-

ným deffeneraním initelm, stav nám na oi krásu života
vpravd istého, zbaveného všech vliv, psobících
zhoubn na tlo i ducha. V této píin snažil se zvlášt psobiti
na mládež, nabádaje ji k tomu. aby si hledla zachovati jaré
t 1 o a n e p o s k v r n n o u d u š i. —
Masaryk chtl nás zbaviti sobectví a nelásky a vznítiti v nás

opravdovou obtavost, skutenou lásku k bližním, zdravým a

zejména trpícím, chtl osvtliti hlavy a otepliti
srdce vše ch skutenou humanitou, chtl, abychom
takto vyešili stžejnou otázku našeho národa,
otázku sociální.
Masaryk bojoval také soustavn proti naší politické desorga-

nisaci a stranické roztíštnosti, snaže se dosáhnouti toho. aby
všecky politické složky národa spoádaly se
k plánovité spolupráci za nejvyššími cíli
národa. '

Masaryk osvobodil nás konen ze jha a poní-
žení rakouského a uvedl lid svj do zem Za-
slíbené.
Tento ohromný úkol. toto svtodiné poslání mohl naplniti

pouze muž nevšedn vzdlaný, velikých zkušeností, pronikavého

úsudlíu, prorockého vidu a zápalu, veliké koncepce politické, ne-

úmorné energie a mimoádných schopností organisaních. Jen

muži takovému mohlo se zdaiti, posunout eskou otázku do po-

pedí svtového zájmu, a jen muž takových vlastností mohl u sm-
rodatných státník dohodových vzbuditi potebnou dvru: ale

nešlo jen o to vzbudit zájem, šlo o mnohem více: ukázat, že
úplné osamostatnní národa eskosloven-
ského znamená prosp ch pro veliké stát 5^ evrop-
ské, jako Francii, Anglii a Itálii, a tím pro
konstelaci svtovou vbec, že tedy ztrosko-
tání Rakousko- Uherska a nové vybudování
stední Evropy jest djinnou nutností. —
Masaryk, dobyv národu svému samostatnosti, stal se též

prvním presidentem republiky eskosloven-
ské, ne však presidentem toliko representaním — zstal, jak

ostatn u nho pirozeno, národu svému politickým a

duchovním rádcem a vdcem, jak lze vidti z obou jeho

poselství a etných jiných projev a in. Snaží se vše-
možn, aby nám zabezpeil tžce dobytou svo-
bodu nejen v této chvíli, nýbrž i pro budoucnost.
Avšakne jdejenot o, zajistiti národ uexistencia
p o m r n ý b 1 a h o l> y t. národ musí pro nco žít, m u •= í
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o nco usilovat, musí k nemu smrovat, a t..

Masaryk má stále na mysli cíle nejvyšší. Jde mu
o to, abychom vji)lnili co nejlépe úkol, který nám
ve velkém dramat svtovém jest uren. — —
Politika v nejvyšším a nejkrásnjším smyslu,

iak ji chápe Masarj^k. má býti ízena zákony v-
deckými, má ovládána býti principy mravními
a má smovati — abychom užili slov Pa-
lackého — k božnosti, to jest co nejvyšší doko-
nalosti. Má býti úelnou a obtavou prací na
prospch národa i lidstva, má býti pospolitou
prací pod zorným úhlem vna, má býti spolu-
prací na díle vnosti.
Kéž by národ eskoslovenský ml vždy ta-

kové politické vdce, jakým jest náš politick"'
a duchovní Osvoboditel T. G. Masaryk!



L. SYCHRAVÁ

MASARYKOVO
REVOLUNÍ DÍLO

NA EVROPSKÉM
ZÁPADE





ÚVODEM

ane mi na mysli drobná píhoda, která pomže mi,

doufám, naznaiti, v em vidím nejdležitjší po-

uení, plynoucí z Masarykova revoluního díla za
svtové války a v em chci najíti vodítko pro svou
rtu o jeho práci na západ v letech 1914—1917.

Bylo to v Paíži poátkem prosince 1^18.

Masaryk vracel se jako první president esko-
slovenské republiky do vlasti po cest Sibií a Amerikou. Veer
ped jeho odjezdem shromáždila se v sídle naší zatímní vlády
v rue Bonaparte rada pátel, Francouz, Ital, Rumun, Jiho-

slovan, kterj'm president za svého nkolikadenního paížského
pobytu, plného vysilující diplomatické práce, neml ješt pokdy
podati ruku. Jeden z Francouz, patících mezi naše pátele
z první doby, zavedl hovor na tžké chvíle v roce 1915, kdy na
podzim po prvé za války pišel Masaryk do Paíže, a pravil:

„Vidíte, pane presidente, dnes doslova uskutenil se program, jak

tehdy nám jste jej vj^kládal." — „Ano," odvtil Masaryk s milým,

sebevdomým úsmvem: „však jsem to chtl!" Rozmluva se sto-

ila, bylo však cítit, že všichni pítomní se zamyslili nad tímto

silným: „je Tai voulu."

Vtšina z nich byla ped temi lety svdkem, jak Masaryk za-

ínal v Paíži svou politickou práci. Pišel s velikými bednami
knih, s mapami a statistikami. Bylo na nm hned vidti, že není

z tch politik, kteí pracují velikými slovy, kulatými finesami,

oportunistickými vychytralostmi. Nedovedl se vemlouvati v sym-

patie, nelichotil, oteven, oste kritisoval. Uprosted napínavého

rozilení verdunské bitvy s dalekozrakým klidem vykládal iia

Sorbonn názory Dobrovského a Kollára, Solovjeva a Dostojev-

ského. Bjl pijímán s respektem a pátelsky, také se zájmem a

pozorností, ale v politických salonech pece jen zanechal dojem

nepraktického filosofa.

Nyní se týž Masaryk vracel jako president republiky. Nezmnil
se za ti léta ohromné, tak skvle úspšné práce, necítil potebu
nauili se prostedkm a prostedekm tradicionelní diplomacie.

Jen ješt zetelnji než pedtím zírala z nho jistota pevného,

hluboce zažitého svtového názoru, a jen radost z vítzství za-

tlaila ponkud ostré gesto kritika ve prospch pívtivého
úsmvu. „Chtl jsem to!" V tch slovech neznla s.amolibost

politika, jenž prosadil svou vli, svj diktát. Bismarck po úspchu
svého falsifikátu emžské depeše neb po podepsání frankfurt-

ského míru byl by ta slova ekl jist docela jinak. Masaryk svým
sebevdomým slovem reklamoval jen skvlé zadostuinní djin
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pro svj no>'y systém demokratické diplomacie. Naše vítzství

není zázrakem, ani náhodou, dokonce už nedostali jsme ho darem.

Chtli jsme je a dosáhli jsme ho, ponvadž jsme dovedli chtít

a pracovat.

Masaryk neml ovšem tehdy žádného takového výkladu. Ale

myšlenky ty vnucovaly se v jeho pítomnosti. Vnucují se také pi
každém zptném pohledu na jeho dílo, jež vydá všechno své ovoce

jen tehdy, jestliže vystihneme v nm co nejvrnji zásady onoho
nového politického systému, v nmž pracovna uence-filosof

a

povýšena je na zbrojnici vítzného diplomata a myšlenka stává

se silou na úrovni hmotných politických skuteností. Tato práce

je vj hrazena djinám a ti, kdo chtli by ji svdomit podniknouti,

se zetelem k celému životnímu dílu Masarykovu, budou dlouho

ješt trpti nedostatkem asového odstupu a obtížemi plynoucími

z nesoustednosti materiálu.

Pes to je možno již dnes s úplnou historickou bezpeností

vytknouti dva základní i*j sy Masarykovy revoluní práce, v nichž

tkví dva základní pilíe jeho životního názoru; z nich prýští

také dvojí pramen jeho jistoty a sily: jeden z jeho t. zv. reali-

stické metody, druhý z jeho idealistické filosofie, jeden je zá-

konem rozumu, druhý píltazem víry; jeden uruje, za jakých

podmínek myšlenka mže ovládnouti hmotu a její slepé síly

hýbající djinami, druhý stanoví svrchované pravidlo pro

myšlenku, pro vli, pravidlo v poslední instanci zcela neodvislé

od jakéhokoli vdní, opené jen o nedokazatelnou víru v dobro.

Vizme první: je to Masarykovo staré heslo, že vdní je moc.

Savoir c'est pouvoir. S tmi sloyv^ shledáváme se i v memoran-

dech, která podával za války vládám a politikm. Masaryk hrozil

se od poátku neznalosti o nepíteli, jeho plánech, silách a zbra-

ních, kterou nalézal u spojenc. Hrozil se nedostatku metody,

nedostatku programu a plánu, který bylo cítit jak v jejich válení,

tak i v politice. Proto všude vykládal, co ví o Nmecku a Ra-

kousku, o jejich politice, hospodáských pomrech, o vojsku a

nikdy pi své propaganí innosti, mnohdy vyerpávající, ne-

opominul studovati nové literaturj^, z níž bylo lze erpati o ne-

píteli pouení. Tím brzo získal si Masaryk velikou úctu a také

právo kritiky. Kritisoval mnoho, mnoho radil, i ve vcech, které

se eskoslovenské otázky nijak pímo netýkaly. Nepímo ovšem

týkalo se našeho problému vše, co týkalo se války a co mohlo

mít vliv na její v>'sledek. Masaryk souvislost tuto vdecky si ešil

a podal pak své ešení spíše jako vdecký plán, než jako poža-

davek. I když dokazoval, že národ to chce, nikdy neopustil

širokého evropského, svtového hlediska a dokládal možnost a

nutnost takového plánu.



Tuto zásadu uplatoval i ve vlastních adách. Mže býti dáno
za píklad, že zavrhoval politiku nkterých našich lidí, kteí
stavli vše na audienci u cara, a car vlastn nic jim neekl. Zd-
razoval vždy, že teba se spoléhat jen na to, co positivn vím.

Odsuzoval slepou víru v ruské vítzství, protože Rusko znal. Od-
mítal vbec politiku povrchního optimismu, jenž vil bez do-

klad, že spojenci udlají to i ono, že vše je zaízeno. Odtud
plynulo jeho realistické: udlejme pedevším sami vše, co m-
žeme. A také Masaryk sám dlal opravdu vše, co mohl. Protože

zachovával chladnou hlavu, nedávaje se unésti neopodstaínuou
nadjí ani zmásti nepíznivými vyhlídkami, nezapomínal ani na
vci nejdrobnjší, jež uznal dležitými. Bylo-li teba spojení

s domovem, staral se o n realisticky, do nejmenších podrobností.

Vymýšlel prostedky k doprav zpráv, dovedl se vydat po ob-

chodech na cestu za njakým vhoduým nástrojem k našemu pod-

loudnickému arování. A také bylo naše spojení s Prahou hoto-

vou vdou, pi všem svém romantismu.

Ovšem — a tu picházíme k druhému základnímu rysu Masa-

rykova díla — vda není vše. Vda vždy jest jen nástrojem, svt-

lem na cest. Pi volb smru cesty, pi základním rozhodnutí,

zejména takovém, ped jaké stavla každého uvdomlého lo-

vka svtová válka, pati slovo nemu ješt pevnjšímu a bez-

penjšímu, než je véda. Nkdy nazýval to Masaryk smyslem

pro est, jindy mravním pesvdením nebo povinností. Jde

tu o onen vyšší druh jistoty mravní, pi které nelze konec

konc nic dokazovati, nýbrž prost jen volit, liud je mi to,

co pokládám za est, za právo a za dobro, svrchovaným zákonem,

nebo se rozhoduji od pipudu k pípadu podle okolností. Tady
vda nemá co mluvit, spise mže svést na scestí. Nmce uveala

v neštstí jejich vdecká pevaha, protože mli jistotu o své pe-
silo hmotné, o lepší své pipravenosti, a otázkou mravní j.stoty,

zda jednají dobe, estn, nelámali si hlavu. Bylo jim to maii-

cherné, nevdecké, nepraktické. Masaryk za války proti této n-
mecké vdeckosti postavil se celou váhou své osobnosti, vytyil

proti ní oste a výrazn svj princip mravní: Mohu-li, mám-li

i jistotu úspchu, musím si ješt uvdomiti a závazn rozešit

otázku, zda mám a smím. Na druhé stran, i když mi hro/í ne-

úspch, mám proti sob pesilu a nevím, jak vše dopadne, ne-

smím se rozmýšlet, jde li o est a právo.

Je dležito zjistit, že pi prvním rozhodném kroku k revoluní

akci proti Vídni a Berlínu rozhodovala u Masaryka tato jistota

mravní. Znla-li roku 191» z jeho „chtl jsem to' lealistická jis-

tota, že vdecká, promyšlená, stízlivá akce je vždy praktická

a silná, v jeho pvodním „chci" v roce 1915 byla spise jistota
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idealistická: nemohu, nesmím jinak, i kdybych to prohrál. Je-li

v první jistot prvek aristokratický, žádající vzdlání a myšlen-
kové kázn, v druhé — mravní — jistot možno vidti vlastní pod-
statu Masarjkovy demokratinosti. Práv v hodnot mravního
rozhodování možno hledati rovnost lidí. Prostý eský lovk,
jenž se vzbouil z mravního odjioru proti rakouské niemnosti,
a nedbal toho, že jist ho zastelí, byl Masarykovi vzorem. asto
to pozdji ekl a píilo se mu, že by vzdlaný politik, vdce,
sml míti jinou morálku. Pro toto hledisko Masarykovo jsou

krásné doklady v jeho prvních veejných projevech. V Žeuev,
ve svém památném proslovu v sále „Reformace" dne 6. ervence
r. 1915 nevolal do boje jménem politického \ypotu sil, nedoka-
zoval, že spojenci musí to vyhráti, nesliboval porobeným ddi-
cm upáleného Mistra jistý úspch a zadostiuinní. Vyslovil

ovšem nadji, že „smrt ustoupí na konec životu", nadji, která

nemusila nutn znamenat, že už tentokrát vyhrajeme. Zato však
už v prvých vtách mluvil o povinnosti, jež nesmlouvá a nezá-

visí na \^'poíech: „Djiny jsou pedevším ijovinností — pravil —
každý Cech znalý djin svého národa, musí se rozhodnouti bu
pro reformaci nebo pro protireformaci: jjro ideu eskou nebo pro

ideu Rakouska, orgánu evropské protireformace a reakce."

A stejná nota zní z jeho prohlášení eského komitétu zahrani-

ního z 15. listopadu 1915: „Vystupujeme na politickou veejnost

v okamžiku, kdy ústup vítzné ruské armády nepáteli se využit-

kuje proti Rusku a jeho spojencm. Stavíme se na stranu bojují-

cích slovanských národ a jejich spojenc bez ohledu na úspch
nebo neúspch, protože hájí právo ; rozhodnutí o tom, na í stran

v osudném zápolení národ je právo, je zásadní otázkou politické

mravnosti, které se dnes nemže vyhnouti už žádný estný
a opravdo\ý politik, žádný uvdomlý národ."

Toto je první vta onoho prohlášení, a je dležito, že na prvním

míst nebyl tu položen ani náš i>ožadavek státní samostatnosti,

ani naše slovanské cítní. To pichází teprve v druhé ad. Vý-

chodisko je to, že i se Slovany jdeme pedevším proto, že mají

právo. Masaryk cítil potebu náš slovanský a národní program

odvodnit smyslem pro est a právo, pro hodnotu obecn lid-

skou.

Nkdo by i v tomto odvodnní mohl vidti ješt vypoítavost.

Také byli a jist jsou politikové, kteí Masarykov revoluci roz-

umli jako druhému eskému želízku, pro pípad, že spojenci pece
jen by vyhráli. Myslili si, že Masarykv radikalismus poítá pro

pípad prohry s tou politilcou, které — podle jeho prohlášení —
neml dlati žádný estný a opravdový politik. V tom svtle bylo

by dovolávání se mravního principu prostým zajišujícím kru-
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nýem pro politiky cynického oportunismu, tedy zakrytý macchia.
vellismus, horší než otevený. Tuto ohavnou teorii nutno co nej-

rozhodnji zamítnouti. Je docela lživá a znehodnocuje to, co v Ma-
sarykov díle je nejcennjšího a nejkrásnjšího, ím souvisí s es-
kými djinnými tradicemi a v em teba hledati jádro nové sv-
tové politiky, jejíž je Masaryk pedbojovníkem. Jde pece práv
o to — a to byl smysl války — aby konen už jednou zásady lid-

ské cti a mravnosti staly se obecn platnými a uznanými zákony
mezinárodní politiky. A jde také o to, aby lidé jednou pochopili,

že zásady tyto, nejsou-li dekorací a berou-li se doopravdy, jsou

také nakonec velmi praktické, velmi silné. Kdo se rozhoduje jen

podle nadje na úspch, podle výpotu hmotných sil, ochabuje

zpravidla, když výpoet klame a nadje mizí, U toho, kdo roz-

hoduje se pro est a mravní zásadu, bez ohledu na úspch, nebez-

peí zpravidla zvyšuje odvahu a energii. U národa politika

estná i v neúspchu udržuje živý spodní pramen národního ži-

vota, který díve i pozdji zmní se v široký, mocný proud. Pe-

litika estná i v neúspchu je praktická dále proto, že je mužná
a budí u nepítele respekt. To Masaryk asto zdrazoval ve

svých vzkazech dom, a odvodoval tím svj pevný názor, že

i pro pípad vítzství Vídn musíme jíti proti ní, nedlat kompro-
misu se zlem a nehrbit se ped násilím. Je zajímavo, že také

v prvním návrhu prohlášeni bylo eeno : „žádný estný a m u ž n ý
politik" na míst „estný a opravdový", jak uvedeno ve znní de-

finitivním.

Masaryk poukazoval konen vždycky na to, jak práv na Ra-
kousku se ukázalo, že politika neestná, falešná, krutá a mstivá

je slabá, stojí-li proti ní politika uvdomle estná, rozumná a

poctivá. „Rakousko poraženo nejen Ruskem, nýbrž i tím malým,
opovrhovaným Srbskem" — praví ve svém prohlášení — a „bo-

juje pro vc špatnou a ztracenou". V tom zní již Masarykova víra

ve vítzství dobra, která ovšem je silná jen proto, že není slepá,

fatalistická, nýbrž ukládá povinnost. Masaryk ví, že lovk má
být spolupracovníkem Prozetelnosti, která uskuteuje na tomto

svt svou dobrou vli jen prostednictvím vle lidské. Tato vle
je tím áilnjší, ím istší a nezávislejší je pohnutka Její volby

a ím vtší má lovk jistotu, že jedná dobe, že je v souhlasu se

svtovou dobrou vlí.

Masaiykovo „chci" z roku 1915 mlo tuto jistotu a proto také

z jeho „chtl jsem" z roku 1918 znlo s takovou pevnou jistotou

pouení, že jsme nedostali své svobody ani zázrakem ani darem,

nýbrž že jsme si jí dobyli pomocí ohromné síly, skryté t dobré

vli národ svta.
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POÁTENÍ STAV NAŠEHO HNUTI
,N A ZÁPAD

Ivoiícem roku 1914, ped píjezdem prof. Masaryka do Ženevy,
byl stav otázky naší na západ velmi neutšený, jak v politice,

tak i mezi našimi krajany vysthovalci. V tisku, neutrálním i spo-

jeneckém nebylo o našem problému a o událostech v Cechách
zmínky. Sensaní zprávy o krveprolití v Praze, které v j)rvních

dnech války prošly paížským tiskem, ukázaly se klamnými a tím

jen vzrostla nedvra ke všem iníormacíra o odboji v Cechách.

K uzavenosti tisku švýcarského pispívala také úzkostlivá ne-

uíralita bernské vJády a ohledy na Rakousko. Ochota Alberta

Bonnarda, redaktora Journalu de Genve, který — první — otiskl

v prvních dnech prosince 1^14 dva delší lánky o situaci v Ce-

chách, byla proto nejen ojedinlá, ale také dosti odvážná. I Ga-
zette de Lausanne, nam pozdji velmi naklonná, zachovávala

VI zprávám z Cech písnou reservu; její redaktor Secrétan bud
je odmítal nebo uveejoval jen po dJkladném omezení a upra-

vení. K lomu picházely z Paíže neutšené zprávy, že se poítá

se zaciiovaním Rakouska, že spojenci chtjí mít po válce velké

Rakousko slovanské; mnoho se tehdy nepemýšlelo o tom, že

nesmli by pak nejen nic Rakousku ubírat, ani v Halii ani na

jihu, ale spíše ješt pidávat. Bylo trapné, že z tchto teorií

sirašily pedválené piany nkterých našich politik, jež naši

pulelé mezi spojenci brali stale jest za platné, nedbajíce, že

siluace úpln se zmnila. Zminim se jen o panu René Henry,

který vytrvale, ješt pozdji v roce li)lí, opíral se o rakousko-

federaLsiický program, jak mu jej Kramá ped válkou vyložil.

1 André Chéradame dlouho setrval v této .luai ^lovallského, íede-

ráiníiio Rakouska a teprve pozdji docela pijal program naší

úplné samostatnosti, jisté pod vlivem rostoucí eské propagandy

a událostí v Cechách.

V poátcích nebylo ovšem ani té propagandy, ani zpráv o udá-

lostech. Z eskýcii politik nikdo se nehlásil, že program ped
válkou cizin íormulovaný už neplatí, že chceme svobodný

stát. A k tomu ješt každou chvíli ocitla se v neutrálním tisku

zpráva z vídeské tiskové kanceláe, jak jsme v Praze loyábii a

rakousky vlastenetí. Sám Denis, náš nejlepší a nejvrnjší pítel,

zprávami tmi velmi trpl a poínal o nas pochybovati. V pro-

sinci 1914 psal mi Kepl do Ženevy: „Denis nkdy býval velmi

v pochybnostech a zejména, když etl tehdy v srpnu v našich

novinách, jak v Praze se bratí eši a Nmci a hlavn jak doktor

Groš provolává slávu Vilémovi, nechtl o nás ani mluvit ani

slyšet," To byly zprávy trpké, tím spíše, že vdli jsme, že jsou
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nespravedlivé, že celý národ je proti Vídni a Berlínu, s Rusy,
Srby a spojenci. Ale co se stane, nebude-Ii s eské strany nic

vážn podniJiuuto, nevystoupí-li nkdo kompetentní, z domova
ovený, jenž by rozvinul náš program a organisoval naše
hnutí! Živ jsem si vzpomínal na náladu v Praze, jak vidl jsem
ji pi svém odjezdu v záí r, 1914. Na jedné stran filosoíícká,

atalistická resignace se skeptickým závrem: „Nesmíme riskovat

neštstí; však ono se celkem nic nezmní." Na druhé stran
píliš dvivý optimismus, který se domníval, že Rusové k nám
zkrátka pijdou a že všechno je zaízeno, protože naši mluvili

se Sazonovem, když byli naposled v Fetrohrad. Jak to všeciino

dopadne, cítil jsem 113 ní, jestliže se naši politxkové vas nepro-

berou z tohoto dvojíno latalismu?!

K tomu pistupovala neuisená situace mezi našimi krajany

vysthovalci, zejména ve raiícii a také v Rusku. Je pravda, že

b^ly svtlé, radostné zjevy, které byli bychom rádi rozkikli po

eských zemích: ve FranCii setnina „Nazdar" s Kupkou v ele
v 1. pluku cizinecké legie, v Rusku „Oružina", která už 28. záí
r. Ii)i4 dostala v Kyjev svj prapor. Ale v týlu zbyli krajané,

velmi mnozí dobí, poctiVÍ lidé s nejlepší vlí, vedle dlník
ž.vnostnici a emeslnici, i lidé zámožnjší, mezi nimiž pirozen
vznikla ni} šlenka, že nutno pracovati tž propagan, politicky.

Jenže nebylo politicky vyškolených, informovaných liaí, nebilo

spojeni s domovem, roto/e nejlepší z krajan nedostatek tento

píliš cit li a byli zdrželiví, zbylo místo pro Ldi, kteí sice pro-

jevili mnoho ilosti a podnikavosti, ale záhy ukázali se živly

pochybnými.
To zle škodilo nám u Francouz, kteí vidli práci emigrace

maarské, práci Polák a záhy už i Jihoslovaii. Bylo tžko
Francouzm vykládati, že mli jsme posud jen drobnou emigraci

hospodáskou a ne politickou, že jsme byli nepipraveni a

písnji hlídáni, než jiné menší národy.

Brzo ukázalo se ješt jiné nebezpeí: možnost rozdvojení a

politického rozeštvání naší zahraniní veejnosti. Nkdy v pro-

sinci 1914 objeví se v Paíž: „delegát ruských Cech", jak dal

si íkat, pan Koníek-Horský, vyslaný skupinou Cech v Moskv
s pomocí ruské vojenské propagandy, aby v Evrop organisoval

slovanské revoluní hnutí. Mimo akci letákovou zaal pan Koníek
dlat i politiku Založil v Paíži „Národní radu eskoslovenských

obcí", která mla být hlavou veškerého eskoslovenského hnutí

v celém svt; svolal na pravoslavný Nový rok 1915 do Paíže
sjezd, na nmž mli být eští a slovenští delegáti ze všech spoje-

neckých a neutrálních stát^ zaal vydávat „L'lndépendance

tchque", kde vycházely hrozné básn na oslavu cara Mikuláše
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a jiných vlada s podvodnou znakou P. B. Pinesl mapy, ve
kterých jedinou barvou imposantn zakreslena píští velká Slavie,
objímající všechny Slovany a obkliující se všech stran Rumuny
a Maary, rozdlené nad to širokým slovanským( !) koridorem.
Vydal z Paíže manifest, v nmž s emfásí žádá Národní rada
eskoslovenských obcí „zákonité potrestání císae rakouského,
jenž vj dal trestu smrti nejuvdomlejší eské lidi", sesazuje jej

s trnu, sprošuje eskoslovenské vojíny a státní úednictvo pí-
sahy Habsburkm dané a nakonec ohlašuje, že „v okamžiku, kdy
vstoui)í vítzná ruská armáda na pdu eskou (slovenskou),
úadování bude se konati už jménem eské vlády, naznaené po
vyslechnutí návrhu našeho dvrníka u ruské vlády, politického
vdce Husitské družiny, bra. L. V. Tuka. Jeho Velienstvem
císaem Mikulášem II." (Pan Tuek slouží dnes bolševikm.)
Mimo to velmi ile pokoušeFse p. Koníek o jakousi akní

organisaci slovanskou, jež mla být rozvtvena po celém svt;
hned 6, února chtl mít v Paíži sjezd všeslovanský. Již pedtím
na Balkán, kudy pijel na západ, pokoušel prý se smíit Srby
a Bulhary. Také pro Italy ml návrh: aby se rozdlili s Cechy
o rakouské Nmce, a jiné ješt politické moudrosti. Dnes každý
se usmje nevážnosti takové akce. Ale dokud za hranicemi nebylo
vážného, známého politika eského z domova, mly tj to fantasie

v sob znané nebezpeí. Pan Koníek iJsobil na krajany prvním
dojmem dosti sympaticky a soustedil kolem sebe vedle živl
pochybných aspo pechodn i nkteré dobré dvivce. Když
pak vážnjší živly, zejména dlníci, zaali se pozastavovat pro
jeho úctu k carovi, od nhož na žádné schzi neopominul s povstá-

ním vyíditi pozdrav eskému národu, tu zaal p. Koníek vý-
bojn. Vyhlásil boj sociálním demokratm a realistm, o nichž
vdl jen tolik, že jsou prý i)roti slovanství.

Vše toto zasluhuje zmínky proto, že je vidt, jak z naší sla-

bosti za hranicemi mohli nei)átelé naši tžit a ukout si z ní

i zbran velmi nebezpené. Vidli jsme pozdji z raport rakous-

kých konfident, jak ve Vídni se zajímali o dvojí smr v eské
revoluní akci, ruský i západní. A také byli by ve Vídni museli

být úpln ranni slepotou, aby se neradovali z carofilského radi-

kalismu pán Koníkovy skupiny, na kterou v samotném Rusku
jenom vojensko-informaní a propaganí oddlení dívalo se

s jistým úedním, zcela relativním zájmem. Zato však tento smr
nutn vyvolal v pokrokoA^ých a socialistických vrstvách eských
vysthovalc v Evrop a zejména v Americe ostrý odpor, který

s heslem pokrokovosti snadno mohl se obrátit proti Rusku vbec,
k oividné škod naší i slovanské vci. Pitom Koníkovy pan-

slavistické mapy a carofilské manifesty byly vítaným dobro-
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volným píspvkem do arsenálu rafinované nmecko-rakouské
propagandy, která na západ snažila se hnutí potlaených Slo-

van diskreditovati denunciací z imi)erialistického panslavismu.

Uvážíme-li, jak nmecko-rakouská a maarská propaganda tímto

argumentem dovedla pracovat nejen ve Švýcarsku, nýbrž i v Pa-

íži a v Londýn, a jak na druhé stran šikovn dovedla proti

nám popichovat v Petrohrad zprávami, že vlastn nejsme ani

Slované, nýbrž živel západnicky revoluní, vidíme, že rozdvojení

našeho hnutí za hranicemi a jeho desorganisace, k nmuž Víde
siln pracovala, mohlo znamenati pro nás politicky tžkou ránu.

Za této situace nesmírn záleželo natom, aby se vytvoil po-

litický orgán od kolonií neodvislý, který mel by dosti autority,

aby ped svtem mohl mluviti jménem národa doma; který ml
by z domova zprávy a mohl íditi propagandu a vésti politiku;

aby orgán ten soustedil Cechy a Slováky za hranicemi v je-

diné hnutí slovanské, ale demokratické a neodvislé, jež založeno

by bylo na poznání, že politiku za hranicemi nutno vésti v do-

hod a spojení s domovem, a jež práci politického kompetentního

orgáiiu s dvrou by podporovalo.

Na štstí naší vci oba tyto pedpoklady se uskutenily zá-

sluhou profesora Masaiyka, jeho velikou autoritou a prozíravostí.

MAFFIANSKÉ SPOJENÍ

Díve než vyložím, jak Masaryk ze Švýcarska zasáhl do na-

šeho hnutí za hranicemi a jak zaal tam politicky pracovati,

budiž mi dovoleno dáti slovo jemu samotnému o dob od poátlíu

války až po píjezd jeho do Ženevy v lednu 1915. Když pijel

prof. Masaryk na jae r. 1917 do Ruska, ml v eskoslovenském
spolku v Petrohrad dne 18. kvtna e, v níž vylíil, jak ho

válka pekvapila, jak do poslední chvíle v ni nevil a jak dospl
k rozhodnutí dlat revoluci.

„Mne zastihla válka v Nmecku — pravil tu prof. Masaryk. —
Chtl jsem jeti do Paíže a do Londýna. Mohu to te íci, ml
jsem snad trochu idealistickou a snad i fantastickou myšlenku,

chtl jsem smíit Srby a Bulhary. Jako neutrální eský lovk,
naklonný obma slovanským národm, domníval jsem se, že by

to bylo možné, a chtl jsem najíti podporu ve Francii a v Lon-

dýn, pedpokládaje, že v Petrohrad (kamž jsem také chtl za-

jeti) bude vc vyízena sama sebou.

Já jsem oekával válku. Ale neekal jsem ji tak brzy. Podle

všeho, jak se mluvilo a co se vdlo, podle dojm, které níám a

ml jsem z delegací a z rzných zpráv z Nmecka i odjinud,
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myslil jsem, že válka bude za nkolik let. Obával jsem se, aby
nebylo spor mezi ISlovany, mezi Srby a Bulhary. Ale válka
pišla drive. Fizuám se, že jsem nevil v možnost války. I když
byla válka vypovzena, ješl jsem nevil. MysLl jsem, že se to

njak upraví a že prohlášení války se strany Nmecka má být
jen silným nátlakem.

Nemonl jsem se vrátiti z Nmecka do Prahy. Nebylo vlak.
Tož jsem asi týden, nebo co, po vypovzení války mohl pozo-
rovat pipravenost Nmecka. Ml jsem velmi silný dojem z toho,

co jsem Vidl. To b} la skuiená pipravenost. Slo všechno jako
na šrce, jako na drátku. V laél j»cjn nejen vojenskou správu
pi praci, ale pozoroval jbem nia^y voják, jak piciiazely z do-

mova a byly zaradovaný do pluku, jaký — jak se ilvá — mate-
riál Nmci mají. Od tóno okamžiku byl jsem pesvden, že spo-

jenci budou mni úkol velmi le/ký, a neoyl jsem z tch, kiei se

poáteními ruskými tispecny duli svésti k upilišnnému opti-

mismu, .la jsem vil a dosud vím v naše vítzství. Ale i jesle

led zoyva pio spojence mnoíio prae, iienled am na zv*iaáini

iíomry, kieré zavládly nyní na Rusi.

Zaaikem msíce srpiia jsem se vrátil do Prahy. Jak víte,

vludit ziusiia, viaMii zniciia v»ecliny naše poliucké stran}'. Aiy

j.-me se nemohli scházet jalvo strana, žádná strana. Pamatujete
se, jak noviny iiyiy sesni ovány, jak velmi brzy policie vlastn
stala se jett»ným cueíeuakioieiu všech eskycn a slovenských

list. Bud )am pnuo dávala, co si pála, nebo je ídila koaiska-
cemi a hiozoami. Lisiy, kieré se neualy — to všecko víte — byly

zastaveny jeden po druhém.

Lruuý siiný dujeui, kieiý trvá dodnes a je rozhodný pro mne
i mé jednaní, byli naši eští vojáci. TotiZ, že oni sami šli na
Ironiu neochotn, že velnu brzy odpírali bojovat a že se vzdávali.

Když jsem povážil, že je to lid — ne politití vdcové — prostý

lid, mužstvo, kd} Z jsem pozoroval nkteré ty pluky a oddíly, když
je vedli na nádraží, jak mli své slovanské neoo eské prapo-

reky, když jsem vidél, že jeden pluk pinesl ohromn veliký

eský pjapor a dstojníci, tena že zuili, pece v Praze si ne-

troulali odporovat, když jsem etl nebo slyšel zpráv)^ jak naši

vojáci na vagónech, ve kterých byli odváženi, psali kídou „vý-

voz erstvéno masa do ferbska' nebo „do Kuska", když jsem

slyšel, jak zpívali „ervený šáteku, kolem se to, táhneme na

Rusa, nevíiue pro ' atd., to všechno na mne udlalo ohromný do-

jem. Já jsem se zastydl, že my, politití vdcové, byli jsme bez-

radní ješt v okamžiku, když už naši vojáci zvedli revoluci. To
hnutí vyšlo skuten z lidu. Já jsem cítil, že naše vojsko dla,
^" my vdcové jsme hlásali. Slovanský program mlv nece
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všechny naše strany a uznávaly jej, ale naši vojáci zaali ten

program provádt za nových tžkých okamžik, bez ohledu na
život a na smrt. A pišly brzy zprávy, že vojáci byli krut
trestáni, jakmile vyjeli z Prahy a jiných vtších eských mst.

Doslechli jsme se už o trestu smrti. Pak pišly na Morav
honby na ty, kteí mli ruský manifest. První byl povšen Krato-

chvíl, pak pišel druhý, tetí, atd.

Za tchto okolností a vida toto byl jsem jist, že musíme jíti

po píkladu našich voják a já jsem se staral — to je pirozené —
vyzvdti mínní druhých politických vdc. Teba že jsme zde

v pátelském kroužku, neekejte ode mne, že vám povím, s kým
jsem mluvil a co.

Jel jsem dvakrát do Holandska, podailo se mn to, abych
vidl, co se venku dje. Chtl jsem po pípad býti ve spojení se

svými politickými páteli z Francie a Anglie. Navázal jsem styky

v Holandsku a vrátil se do Prahy: umínil jsem si, že pojedu ješt

do Itálie, odkud jsem se chtl ješt vi'átit. Tak jsem se dostal

v msíci prosinci do fííma. Z íma podle plánu jel jsem do Švý-

carska do Ženevy. Doufal jsem, že tam pijede nkdo z Francouz,
zejména prof. Denis, s nímž jsem bj 1 ve spojení již v Holandsku.

My jsme se do spojení dostali a — jak eeno — ješt jsem chtl

jeti dom. Šel jsem na rakouský konsulát vybavit si pas a že

pojedu dom. Ale sotvaže jsem ml pas v kapse, již picházely
zprávy — byli jsme v podzemním spojení s Prahou: „Nejezdit,

nebo je zle!" A tak jsem nejel. Ješt jsem ml sice dosti práce

doma, myslil jsem to lépe zorganisovat, ale když to nešlo, zstal
jsem tedy v Ženev."
Tento výklad Masarykv byl prvním veejným odhalením

okolnosti, která pro politiku pozdjší Národní rady mla ohrom-

nou dležitost, že totiž vdce zahraniní naší revoluce byl zá-

rove vdcem revoluce v Cechách, že se pro ni rozhodl hned na
zaátku války, že s vlivnými politiky ped svým odjezdem bjl

dohodnut a že také již ped jeho odjezdem fungovala tajná orga-

nisace, pozdjší Mafie, která na jeho podnt kolem Dra. Beneše

se utvoila. Varování prof. Masaryka, o nmž se zmiuje, bylo

již dílem Mafie a dokladem dobré její informovanosti. Dne
31. ledna podalo policejní komisaství v Tridení vlád zprávu

o lánku v „Popolo ltalia" podle nhož „vynikající eská poli-

tická osobnost podnikla cestu do všech evropských hlavních mst,
aby pro pípad rozkladu Rakouska dosáhla založení eského
státu". Dne 9. února 1915 byl již 8polný-dr. Beneš ve Švý-

carsku, aby prof. Masaryka varoval ped návratem. Byla to

tehdy škoda proto, že v Praze nebylo ješt všechno domluveno

politicky a nebylo náležit pipraveno organisan. Zejména
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penz nebylo a banky již nesmly vydávati penz. Také už pošta

do Švýcar byla písn stežena. Pes to však spojení s Prahou
nebylo perušeno, dohoda se zasvcenými politiky nebj^la zne-

možnna a zpravodajství fungovalo s poátku znamenit. Sám
dr. Beneš ped svým definitivním útkem do ciziny pijel ješt
jednou na velUíonoce 1915 do Švýcar ,.na studijní cestu". Šel také

vskutku do universitní knihovny v Curychu pro njakou lite-

raturu, jíž v Praze nebylo. Zpátky ovšem vracel se v pravém
slova smyslu napchován velezradou. Ml nejen po kapsách
arovné tužky a péra, nýbrž i arovný deštník a arovné pod-

patky u bot. Vše bylo plno poznámek o informacích Masaryko-
vých. Jindy pijel Dr. Tebický, jednou také posl. Habrman, nej-

astji jezdili skromní obchodní cestující, které byl by ovšem
potkal velmi zlý osud, kdyby kontrola na hranicích byla se jim

podívala do jejich cigaret, do desek jízdního ádu, do plnícího

péra neb do jiných podobných patentních pedmt, z nichž ne-

jeden byl vynálezem samotného prof. Masaryka. I jinak vnoval
Masaiyk sám mnoho asu dkladné organisaci tohoto podzem-
ního spojení. Styk s Prahou byl naprosto nutný, zejména s po-

átku ped vystoupením Zahraniního výboru, pozdjší Národní

rady. Proto Masaryk se staral, aby pro všechny pípady vždy
zbyla njaká cesta. Vedle stanice švýcarské — která hlavn byla

v Cuiychu — ml spojení i v Holandsku pes korespondenta

Times E. Braina v Amsterodamu, který smluveným dopisem

poste restante do Prahy ml vždy oznámiti, kdy eká posla. Také
zase do Prahy vzkazoval Masaryk Dru. Benešovi velmi asto, aby

byl opatrnný a pamatoval na nástupce pro pípad, že by ho

chytili. Na všecky tyto vci Masai*yk dkladn myslil. Ve svých

rozpotech, jež si pipravoval pro americké krajany, ml znanou
položku pro obti akce, pro pozstalé po poslech a pracovnících,

jež stihlo by neštstí. Pitom myslil také na rodiny nešastných,

kteí bez jakéhokoli spojení s naší akcí v Cechách pro své pe-
svdení a pro národní program byli odsouzeni k smrti a po-

praveni. Jako vdce národního odboje cítil zodpovdnost i za

takové obti, ale nesl ji klidn, bez váhání: vedl od poátku
vdom válku, která není bez obtí. Na štstí z posl a pracovník
Maffie nestihlo žádného nic horšího nežli kriminál, který zase

také nebyl zadarmo, protože za hranicemi znamenala taková per-

sekuce politicky veliký kapitál. A i taková nehoda stala se jen

jednou, ovšem s vážnými následky, když zatkli Linhartovou a

Mareše a po nich adu pátel a spolupracovník Dra. Beneše.

Ale ani tím se policie nedovdla nic o hlavních osobách a v-
cech. Ani doma ani v cizin nebylo v organisaci jediného

pípadu zrady. Všechno ohromné úsilí rakouské i nmecké poll-
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cie. s jejím nákladným aparátem špion a provokatéru, mlo vý-

sledlíy smšn nepatrné a bezcenné. I nejšikovnjší z agent,
které Vídeií posílala do Švýcar, dozvídali se jen, co se povídalo

mezi lidmi nezasvcenými, a nejastji jen vci pedem pro n
nastrojené, urené pro svedení se stopy. Tento zjev znamenal
velikou sílu revoluce Masarykem vedené a plynul z toho. že

se pracovalo jen s lidmi, kteí šli s uvdomním, z pesvdení
a s láskou. Naše revoluce byla idealistická a poctivá. V naší revo-

luní organisaci nebylo t. zv. revoluních temperament, žijících

negací za každou cenu, se sklonem k dobrodružství, které asto
bývají nevypoitatelné. Nebylo fanatik, nýbrž lidé pesvdení,
kteí vdli, že nejde o zajímavý revoluní pokus, nýbrž pracovali

s klidným pocitem estné povinnosti. Ti socialisté dlníci mezi

vysthovalci ve Švýcarsku, kteí pomohli nám_ založiti naše pod-

zemní spojení, byli tak skálopevn spolehliví, protože nejdíve

svdomit vyešili si stanovisko k válce, vypoádali se s dog-

matickým anacionálním pacifismem, v jehož prostedí žili, a

dospli pak k názoru, že mravní indiferentismus tchto teorií

opravdovému lovku a zejména Cechu nemže stait, že pí
všem tom, co Víde a Berlín dlá. nelze zstat lhostejným. Mli
jednoduchou teorii, že dali se na vojnu. Pomyšlení na tisíce lidí,

Cech, kteí denn umírají vinou rakouské niemnosti, bralo

všechnu moc mj šlence na nebezpeí.

Vzpomínám na jednoho Masarykova pomocníka ve Švýcarsku,

dnes už nebožtíka, na kterém ráz naší revoluce zvlášt dobe dá

se ukázat. Bj^l to starý eský emigrant politický z let šedesátých.

Povoláním typograf, utekl jako mladý hoch z Prahy ped krimi-

nálem pro njaký tiskový delikt s falešným pasem. Dal se pak
do legie Garibaldiho. jež v roce 1870—71 bojovala s Francií.

S úctou vzpomínal Frice. Usadil se pak v Šahii^ách ve Švý-

carsku, kde založil si rodinu, stal se obanem republiky a získal

si obecnou vážnost. Stále udržoval styky s krajany švýcarskvmi,

kteí ho mli rádi a chodili k nmu o radu i pomoc. Dovdl se

o Masarykovi, o jeho práci za samostatnost. Chtl ho poznat a slí-

bil, že pomže. Masai^^k pijel za ním ze Ženevy do Šafhs.

Z tohoto setkání zstal mi silný doiem. Starý Beneš-Schudel byl

už churav. Z návštvy naší ml velikou radost, všecek ožil. Bylo

zajímavo vidt starého representanta naší revoluní romantické

generace z dob šedesátých pi setkání s vdcem generace

pozdjší, realistické, jenž celý život potíral u nás radikalismus

a revoluci — aby nakonec byl pinucen postavit se jí v elo.

A ku podivu: starého garibaldiána Beneše-Schudela trápila

otázka svdomí. Svoboda národa byla snem jeho života, nadje
na její uskutenní tlaila mu slzy do oí. Bylo teba vše pro ni
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nasadit. Ale Beneš byl lenem jakéhosi evangelického bratrstva,

jež mlo písný zákon: nelhat! A revolucioná a padlatel ra-

kouského pasu z let šedesátých ml najednou rozpaky ze Ihaní,

padlání listin a podloudnictví, jehož bylo te teba k revoluci.

Bylo teba, aby proslulý odprce tajných spolk a revoluního
romantismu odzbrojoval jeho námitky svdoriTí. Masaryk mluvil

málo, starého Beneše uklidnil a získal: Jde pece o obranu,

jde práv o to, abychom lež, podvod a násilí odzbrojili. Vzpomnl
jsem si pak na tuto episodu, když o Husov slavnosti v Ženev
vykládal Masaryk smysl naší reformace a pravil: „Avšak idea

nejistší humanity nezakazuje, nemže zakázati obrany. Práv
naše reformace prohlásila s nejjasnjší uritostí, že obrana není

násilí." A v Rusku znova pak vrátil se Masaryk k tomuto pro-

blému vida, že v tragické katastrof ruské jde pedevším o e-
šení této osudové slovanské otázky, V krásné své ei k ruským
aviatilím o falešném pacifismu a falešném neodporování zlu

dne 10. kvtna 1917 v Petrohrad vykládal v podstat týž pro-

blém, který trápil starého Benešc-Schudela: „Mravnost nebo ne-

mravnost každého skutku, každé innosti se posuzuje podle po-

hnutky, úmyslu, motivu. Je veliký rozdíl mezi vojnou útonou, a

obrannou: fysická, ekl bych svalová innost je stejná, ale

pohnutka, celá psychika je opaná."
Každý pochopí, o naše organisace, v níž pracovali pesvd-

ení pacifisté a antimilitaristé vedle evangelických bratí, byla

silnjší proti nákladnému aparátu najatých agent pracujících

za plat od kusu. Heslo bylo: „nebát se a vytrvat", a obojí bylo

zachováno. Když pak 1, ervence 1915 na nátlak rakouské vlády

švýcarská federální rada vydala výnos proti cizincm, kteí ne-

mají své pasy v poádku a pohrozila vypovzením všem, kdo by

se úastnili protirakouské propagandy, byla ovšem práce zne-

snadnna, zejména když i na rakouské stran po nešastné pí-

hod pí. Linhartové zostili pozornost. Spojení pes to trvalo

dále. V každém pípad \ykonalo pln hlavní svj úkol: Masa-

ryk dokázal Rakousku i spojencm, že je ve styku s domovem,

že ví. co doma a ve Vídni se dje. Za druhé docíleno bylo dohody

o politickém vystoupení Zahraniního výboru, které jen tím vy-

konalo svj úkol, že doma o nm vdli a byli pipraveni.

ORGANISACE KOLONIÍ A ZAHRANINÍHO KOMITÉTU

Zatím co staral se Masaryk o zabezpeení své korespondence

s pražským výborem, stávalo se na druhé stran ím dále, tím

naléhavjším, aby upravil své spojení s koloniemi, se zahrani-
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«iiin huulíiH vystliovalc. B3 la pro to rada vážných dvod,
rediio vzhledem k poetní sile našich vysíéiíovalcu, zejména

v Americe, bylo jasno, že každá vážná akce politická musí s touto

^ástí národa poítat, poLlicky ji uplatnit. Ze Ceši i ÍSlováci za

hranicemi všude v ohromné vtšin stali uvdomle pioti Ra-

kousku, ukázalo se již na poátku imposantními, spontánními

projevy a organisováním dobrovolnických družin. Zárove bylo

však vidt, jaká byla nesnáz v tom, že nemli jsuíe, jako jiní,

©migrace politické, lidí politicky školených a orientovaných ne-

jen v Ciziii. nýbrž i v pomrech domácích. Uoiná vle, snaha

politicky pracovat ovšem byla, ale hrozilo nebezpeí, že nepátelé

obrátí akci takovou jako argument proti našemu programu,

bude-li vedena bez zetele na stav vcí douia. Mohli íci, že jde

jen o požadavek skupiny, o agitaci vysthovalc stojících pod

vlivem politiky spojenc, a v Cechách pomrn snadno mohli si

opatit doklady a piojevy, že akce taková neníá s polit.ckými

stranami spojení.

Na druhé stran hrozilo nebezpeí, že taktika carofilské sku-

piny p. Koníka pomže Rakušanm uskuteniti plán. k nmuž
•od poátku míili a o který také pozdji ješt se pokusili: vy-

volati mezi fJechy v neutrálních zemích projev ne-li pímo pro

Rakousko, tedy aspo proti „šovinistické agitaci" Cech v ze-

mích spojeneckých, teba pod rouškou socialistického a anti-

militaristického radikalismu. Ústedí švýcarských spolk, jež po

dikolika sjezdech delegát z rzných kanton v liernu se usta-

vilo, mlo dost práce, aby tmto tendencím elilo, zejména dokud

prof. Masaryk veejn nevystupoval. To vše ukazovalo, že za-

kroení do organisace zahraniního hnulí nelze odkládati, a Ma-
saryk již v beznu 1915 se k tomu odhodlal. Jak to uinil, vy-

svitne nejlépe z programu, který rozeslal hlavám spolk a orga-

ifiisací a jejž vyložil takto:

„Programem opravdu eským jest te domáhati se za dané

situace politické samostatnosti. Rozhodující a hlavní politická

akce za (ím úelem mže vycházeti a musí z Prahy, t j z poli-

tického stediska eského národa. Politití vdc<»vé, vdcové
íitran, kteí se rozhodnou pro tento program, musejí jej usku-

Xeovat doma i za hranicemi. Konec konc musí doma být vy-

sloveno heslo samostatnosti, musí doma být iííímmí p ')i('v {)voti

válce a Rakousko-Uhersku. pro Rusko, Srbsko a spojence vbec.
Co to znamená, rozumí se samo sebou; pasivní a aktivní odpor,

revoluce v té. oné form. Pravíme: revoluce neinátne-l se scho-

vávat za kulatá slova; práce pouze legální nestrí je lí-eUn práce

«elegáluí. Jak projevovat odpor, jak jej stupovat, a tak dále, to

všechno je vcí lidí vedoucích, výboru lidí semknnvšícii se ve
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vedoucí jednotku. Pro cíle eské saniostatiiosti, pro všenárodni
program slovanský vyslovují se doma pasivn všichni, kdo ne-
podporují válku (neprojevují radosti nad vítzstvím Berlína
a Vidné, neprojevují souhlasu, nepodporují válených pjeK, atd.,

atd.j; ale vj slovují se pro tento program už i mnozí z našich
voják, a ti již pykali za to smrtí; trest smrti a vzení byl uvalen
na lidi, kteí rozšiovali ruský manifest, jiní úpjí v žaláích pro
jiné nelegální innosti, nkteí pouze proto, že jejich proti-
lakouské smýšlení je známo.

Válka pekvapila eské politiky, jak pekvapila i politiky
jiné; nebyli jsme pipraveni pro odpor, musíme se prou organi-
sovat teprve te za války ; a to znamená organisovat se za abso-
lutistické diktatuiy vojenské. Úkol velmi tžký.
Výbor domácí (rozumí se tajný jako všechna jeho innost) musí

projevovat pravé smýšlení národa za hranicemi svými dvrníky^
Tito dvrníci musejí jednat v dohod s domácím ústedím; pi
obtížnosti pravidelného spojení zahraniní výbor bude mus.ti
nkdy jednat o své újm, ale vždy musí mít ohledy na pomry
a osoby doma.
Nemže být dost zdraznno, aby všechna politická innost

kolonií mla na mysli, že za tuto innost rakouská vláda, jež se

svými špicly dovídá tém o všem, iní odpovdny politiky doma;
kolonie za hranicemi pirozen mohou být radJválnjšíníi proto,

že jsou volni, ale práv proto musejí vážit svých hlav. Na píklad

:

Psaní a mluvení proti Františkovi Josefovi, jeho sesazování, a
tak podobné laciné radikálnosti jsou jen na škodu, pokud doma
odpor není organisován a provádn. Žádné dtinskosti — vc je

píliš vážná!!!

Za hranicemi musí se vj dávat list psaný francouzsky, urený
po politickou pi'átelskou (ostatn i nepátelskou) cizinu Je
nutno, aby vycházel také list eský, tebaže jsou jiné zahraniní
listy, LiSt eskj- by pinášel spolehlivé zprávy z domoviny, dá-

val by direktivu v jednotlivostech, a hlavn musí být dkazeni,
že eský národ mlí jen doma a z donucení Vážné, politicky

zralé listy francouzský a eský musejí být orgánem eského od-

poru a úsilí o samostatnost.

Proto by nestail list každý, musí to být výslovn orgán poli-

t ckého výboru repiesentující eský národ zahraniní, musí to

být mluví politického odporu, politické „velezrady". List takový
vyžaduje, aby se organisovalo stálé, pravidelné spojeni s domo-
vem. To ovšem pi tlaku doma je velmi nesnadné, nejen drahé,

ale i nebezpené Ale musí být provádno stj co stj. (E*roto

..Na zdar!' a ,.L'indépendance tchpque'**) jsou tak všeobecné; vi-

*) Vydávané paížskými Cechy (pozn. red.).
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dti na první pohled, že jsou bez spojení s vlastí, a proto nemohou
mít vlivu na cizinu, ba ani na Cechy. Vláda rakouská se jich

nebojí vidouc, že tém všechny zprávy jsou nesprávné, atd.

Naproti tonui máme dokumentární dkaz, že vláda se bojí élánlíii

iníormovaných.)

A navzájem listy zahraniní musejí býti dopravovány dom, aby
psobily a aby spojení Prahy se zahraniními organisaccnii bylo

udržováno živým. A vláda nakonec musí védt, že to spojení

je, ale že se nedá zamezit; v tom spojení a jeho úelném pro-

vádní je známka politické odhodlanosti a zralosti. Vedle list

nutno vydávat letáky, brožury, spisy, mapy.
Pro eský program samostatnosti jest poteba za hranicemi

získávati vlády spojenecké, rozhodující politiky a listy (ve-

ejné mínní). Musí být za hranicemi výbor nkolika politik (po

pípad i nejiolitik, ale známých osobností, jak na p. pro Po-
láky mluví Sienkiewicz, pro Srby a Charváty Mestrovic, atd.),

mluvících za národ. Tento výbor bude také hledat styky s ob-

dobnými výbory jinoslovanskýrai.

Nejvhodnjší by bylo, aby v hlavních mstech (Petrohrad,
Paíži, Londýn, iím, Niši), byl alespo jeden dvrník, jenž

by udržoval styk s vládou a s politiky a 1 sty, dodával jim zprávy,

jenž by posílal zprávy z ciziny zahraninímu výboru, jenž zase

by referoval dom, atd.

Z dvod komunikaních doporuuje se, aby zahraniní výbor
(snad na poátku) byl ve Švýcarsku, odkudž spojení s domovem
lze udržet pomrn nejsnáze. Na každý zpsob ve Švýcarsku
musí být centrum tajného zpravodajství: zprávy pijímat a dávat

dále. Ve Švýcarsku by snad mohl vycházet list eský, kdežto

francouzský by nejlépe vycházel v Paíži.
Kolonie. Práce pro osamostatnní ech mohou se naše

kolonie — každá podle svých prostedk — vydatn zúastniti.

Jak válka pekvapila (Šechy, tak pekvapila naše kolonie. Mezi
domovem a koloniemi nebylo pravého politického spojení a tím

se stalo, že kolonie také byly bezradný. Jsouce svobodny mohly
se projevovat, ale nebylo spoleného umluveného programu,
nebylo spojení. Bylo a je záslužné, že se v koloniích pomýšlelo

na politickou práci, ale ta práce se podnikala bez znalosti po-

mr doma a pomr zahraniních.

Ukázalo se také. že kolonie samy nebjly v pevnjším styku

s polit ckými initeli svých zemí; nejpádnji se to projevilo v Pa^

íži, esko-francouzské styky se neosvdovaly. Není tu místa

podrobnji kritisovat pomry doma a v koloniích; jen nkolik
poznámek je teba, abj^ program politické práce doma a v kolo-

niích lépe vynikl.
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Kolonie pedevším bi musejí uvdomit, že ony samy o osudech
národu neioxiiodnou; lo ro/iioduuii se stane (ioma. Ivoionie moiiou
však to rozhodnutí podporovat, po pípad urychlovat. Proto
je teba, aby byly ve spojení s vlastí.

Jednotlivé úkoly by b>ly:

1. Vyslovovati vážn požadavek samostatnosti: a) na zvláštních

schzích a bj v listech vlastních a cizicii atd. fPsái lánky infor-

maní o Cechách do cizích hslii.) To mže a má se dit veejn.
Kolonie mají sice jistý oiiled na neutrálnost svých zemi. ale mají
volnosti dost pracovat veejn. Co se musí dit lajn, každý poli-

ticky zralý ví dobe.
2. Ldržovat blyky s Cizimi politiky a list\

.

3. Hledt mít na Prahu (t. j. na Cechy vbec, tedy na Brno,

Plze atd.) vliv pobádající. Aby tedy li»ty z kolon.i pron.kiy d(»

Cech; po pípad posílat tam lidi iJoliticky zralé.

4. Každá kolonie bud" co možiiá jednoine oigumsována.
5. Jednotná organisace všech zaliraiijních kolonii bj la by

dobrá, ale je otázka, dá-li se te dost rychle provést. Jist je

to obtížné pro znanou diStanci zejmína Ameriky, a pro nepra-

videlnost pošto vniiio spojení a spojem voec. Oozvláši pak po-

ádáni valných sjezd nemá úinku, není li sjezd pipiaven ped-
chozí úmluvou vedoucích lidí. Te vbec není as na mluveni, než

pokud je ho teba k úmluv pro jednání.

6. Paížská kolonie pomýšlela nejen na jednotnou organisaci,

nýbrž na vedeuí. Ale podnikla to Dez s])o,(eni s Pranou a bea

pedchozí dohody s ostatními koloniemi a proto pi dobré vli
nemže s místa a vyvolala zbytené spory.

Opakuji: rozhodnutí politické se musí stát doma — kolonie

mohou a mají být nápomocny, aby se to rozhodnuli stalo. Poli-

iická Evropa se nebude ohlížet na projevy koiomí. hue-li Praha

mlet! Mluvením o samostatnosti se samostatnosti nedosáhne —
teba získávat pro náš požadavek spojenecké vlády, vlivné

diplomaty a polit.ky, parlamentáe. listy atd Nesmíme spoléhat,

že spojenci sami od sebe zídí eský stát — musíme se o to pi-

init, musíme to politické Evrop íkat a dokazovat, musíme

ukázat, že ten eský stát je nutný, že je také spojencm pro-

spšný, musíme o samostatnost eského národa sami každý

usilovat, musíme pinášet obti — te je as ,.až do tch hrdel

a statk", ale doopravdy!"

V dalším podrobn vyznauje Masaryk zvláštní úkoly a mož-

nosti jednotlivých kolonií: V Paíži využíti starších styk esko-

írancouzských, ve Švýcarsku organisace zi)ravodajství. v Anglii

využíti oslav Husových vzhledem na pomr naši reforinace

k Wykliffovi; v Americe spojení se Slováky, ])átelsk styky
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s jinými klovany, iikce proti nmecké i)iopagandé a zjednáni
inaiícuiwo /akluau piu miun. L>o iin^ka leiia^ nebilo možno
jciši dali diicKii\u jiio iicdoMalek spojem a ucurovnané pomry
mezi laiiiiuaii krajany, l^iaii lenlo prijat byl velnu sympaíieky
pedevšim od dlníiv ve íšvýcarsku. Masaryk zašel do ženev-
ského spolku „fclovair*, istrun vyložil situaci a program a na-
znail mozi.osli spolupráce. Je zajimavo, že pedseda spolka
mechanik iomes uz lend} pronlásil, ze ví v eskoslovenskou
republiku a ze v Masarykovi vidi jejilio prvního presidenta.

]Nejvydatnjší poupoi u u^Ac/A o\>em Masaryk v Americe, po
stránce mra\iií i hmotné. Již v Praze byl se dohodl s Voskou,
ze Zenevy pak navázal s nov utvoeným eským národním
sdružením v Lnicagu. vedeným Or. Fišerem a Tvrzickým, svým
oddaným žákem a nadšeným spolupracovníkem. Již 28. bezna
petl^eua Ceskno narounino sdružení v Chicagu dr. Fišer

psal do Paize koníkov národní rad, že skutené politické

vedení akce musejí pevzíti zodpovdní initelé, totiž politikové

eští, až nadejde doba prizniva . . . „Dovdli jsme se, že jirof.

Masaryk dlí v ciziii . . . jediný — ale jeho jméno stailo nám
úpln, abychom s dvrou naprostou složili vedení akce v jeho

ruce, omezujíce se na to, finann pokud možno nejvíce práci

jeho podporovati.* Dr. Fišer radil p. Koníkovi, aby do Ame-
riky um líojczuíl, jak mel v úmyslu, že bylo by to zbytené. Ko-
níek ovšem jel, agitoval proti Masarykovi, snažil se strhnouti

Slováky a dostati íinanní podporu. Neml však úspchu: Ná-

rodní sdružení mlo již pevnou organisaci. Masarykovi poslalo

pak r^chie tolik penz, že mohl založiti dva velmi nákladné

listy: Nalion tchque v l*aíži, eskoslovenskou samostatnost

v Ženev, po p. v Annemasse.
Nation tcii(iue vjšla 1. kvtna 1915 ízením proE. Denise,

který vedl ji pak celé dva roky a prokázal tím naší vci služby

neoceniteln. List ml od poátku velmi cenné zprávy o situaci

v Rakousku, politické, hospodáské i vojenské, což budilo v zá-

padních státech pozornost, na rakouských a nmeckých vysla-

necívíih jjoplach a v našich kruzích radostný pocit jistoty, že jsmo

ve spojení s Prahou, kde se ,,nco" dje. Více obtíží než hstu

francouzskému stavlo se v cestu listu eskému. Ml vycházet ve
Svýcarech. aby j)odle plánu šel do Cech. Ale neutrální úady
švýcarské b} ly by ho jiSt netrply. Masarjk šel tedy hledat

tiskárnu do Annemassu. hodinu od Zenevy na Irancouzské pd.
8el s pasem sr()ským. který dostal od velmi ochotného a naší vci
nadšen naklonného srbského konsula v Zenev p. Petrovie.

Když byla tiskárna, nein Iv eské litery, které po celém Švýcarsku

ani ve Francii nebyly k dostání. Bylo nutno dáti je teprve ulíti
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v Basileji. Když byly litery, nebylo povolení k vývozu olova do
Francie: bylo nutno po malých balících v kapsách litery pro-

pašovat. Také po sazei byla dlouho sháka. Masaryk vypravil

se s budoucím redaktorem drem Sychravou sám do Bernu, kde
podle doslechu byl eský typograf. Našel ho v díln a získal

tím velmi oddanéiio, zdatného pracovníka p. Jílka, který celé dv a

roky sázel za tžkých podmínek list sám. Masaryk sám nartl
program a našel si s poátku i as na pispívání. V ad lánk
vylíil mravní úpadek niemné dynastie l^iabsburk, na kteiý

vždy kladl vehký draz. Vedle toho psal referát}' o válené lite-

ratue. Podrobné rozbory: ,.Yálená literatura*", „Kdo zaal
válku", „Anglie, Rakousko- Lhersko a Slované", „Nmci o Angli-

anech'' a j né, byly z jeho péra. Pi všech starostech, pi vší

namáhavé organisaní práci, již žádalo spojení s domovem a na-

vazování s kiajany i cizími poLtiky — pracoval Masarjk ne-

ustále vdecky. V jeho skrovné pracovn v posledním poschodí

hotelu „Richmond" rostlj- kupy knih, nmeckých, anglickj-ch,

francouzských. Vše sledoval a iirohlédl. Dal si udlat devnou
polici s mnoha píhradami, kde ukládal své poznámky o nej-

rznjších problémech svtové války. Není divu, že agent Pavlík,

který se jednou pod jakousi záminkou k Masarj kovi vetel, ml
z této revoluní dílny náležitý respekt, dkladn ji do Vídn po-

psal usoudiv, že Masaryk dlá zákony pro píští eský stát.

Masaryk nedlal sice ješt zákony, ale pracoval podle zákon
logiky, svou vdeckou metodou, s využitím každé chvíle, s nap-
tím všech sil. Kdo s ním pracovali, erpali už z jeho jiráce a

metody nejen pouení, nýbrž i klid a sílu k vytrvalosti. Pitom
jeho metoda nebyla chladná, studen vdecká. V jeho okolí bylo

hejivé, pitažlivé teplo hlubokého citu a víry, ovšem jen pro tj%

kdo dovedli je vnímati.

I jednotlivci z kolonie dostali se do tohoto intimního ovzduší

a stali se pak velmi cennými pomocníky. Pomoci jejich bylo tím

více potebí, že stále houstla kolem Masaryka sí rakouských

agent v nejrznjších podobách: od distingovaných cizinc až

k typu usmvavého krajana s nejradikálnjšími názory. B3 li mezi

nimi i nešastní, uplakaní krajané, kteí octli se v nesnázích, žá-

dali o pomoc. radu. jak dostat to i ono do Cech, anebo to i ono

z Prahy do Ženevy. Maffie v Praze ovšem pracovala. Mli jsme

zprávy: je na cest ten a ten agent, jenž má vas hlídat. To bylo

zejména, když rozešlo se v srpnu první íslo eskoslovenské
samostatnosti, z nhož bylo vidt dobré informace, vážný plán

a program. Násad li si zvda do Masarykova hotelu, jiný zas ml
úkol hlídat v kavárn ..de la Couroiine"', kde byly denn porady

o redakci a o jiiivch vcech. Už jsme znali kolem sebe ty šakalí
i
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oi a natažené usi. Když nic nepochytili, aspo kapcsnínt koda-
liem vzali snímek. Brzo byly ve Vídni zprávy: skupina Masa-
rykova, opená o sociální demokraty, je nebezpená ve spojení

s Amerikou a Kuskem.
První tuné sousto lapili rakouští agenti už pi Husových osla-

vách v Curychu a Zcjieve. eští dlníci v Curychu ve spolku
„Svatopluk Cech" vdli, že Masaryk je v Ženev a požádali

jej o pednášku. Pijel 4. ervence a mluvil rozhodn, tenkrát

opravdu ohniv: „ . . . lius, Žižka, Ohelický, Komenský pedsta-
vují dnes pro nás živoucí i)rogram. Program ten pozbyl jen vý-

lun náboženského charakteru. eská reforma osvobodila esky
stát od cizích ieudálních vliv a uinila jej samostatným
Doufáme, že i dnes podle programu všech eských stran do-

sáhneme své samostatnosti." Agenti lapali každé slovo, referovali

na konsuláté. Páni však mohli si už peísti referát v „Neue
Ziiricher Zeituiig". Podobn v Ženev 6. ervence. Pijel Denis

a v pi*eplneuém sále „Reformace" ml veLkou pednášku. Masa-
ryk, zde už francouzsky, ped mezinárodním obecenstveui, ekl,

|)o prvé své: mezi Cechy a Rakouskem není smíru. Depeše šly do

Ruska, do x\meriky. V Chicagu jásali, že mohou konen veejné
íci, za kým ,idou, a vysloviti vei-ejn jméno, které zatím vj slovo-

vali jen v soukromí: Masaryk.
Rakouští agenti napiali pozornost, censura dostala rozkaz pe-

liv sledovat vše, co jde ze Zenevy a do Ženevy. Poátkem srpna

lapili nové sousto. Chytili na hranicích dopis jjoslaný drem
Sjchravou dne G. srpna z Ženevy do Sofie eskému spolku,

v nmž se jménem prof. Masaiyka oznamovalo, že politický vý-

bor v ele s Masarykem a poslancem Diirichem, jenž zatím —
v kvtnu — pijel, vystoupí již s prohlášením proti Rakousku,
za eskoslovenský samostatný stát, aby oznaili zástupce kolonie,

jehož jméno by se k prohlášení pipojilo. Byl to obžník, jímž

dožádány všechny známé, význanjší eskoslovenské oiganiice

ve spojeneckých a neutrálních zemích. Pro švýcarskou poštu vedla

však cesta ze Ženevj^ do Sofie pes Vídeii, rukama rakouské
censury. a tak se stalo, že rakouská policie byla zpravena

místo našich krajan v Bulharsku. Mlo to ovšem i tu výhodu, že

arovnou cestou dopis dostal se z ministerstva také do rukou

pražské Maffie. Mli <edy v Praze zprávu, jak pospíchá prohlá-

šení, o jehož textu se již delší dobu jednalo s domácími politiky.

Konen 14. listopadu 1015 vyšlo prohlášení souasn v Že-

nev. v Paíži a v eskoamerických listech, v Rusku o nco
pozdji pro opoždní pošty. Z podpis bylo vidti, jak dkladn
se pipravovalo. Vedle poslanc Masaryka a Dricha byli pode-

psáni zástupci Cech ve Francii. Frant. Kupka a Ant. Veselý
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(za ííoialistyj, zástupci anglických Jan Sýkora a Fiant. Ko-
pecký, za luské krajany Bohumil ermák a Bohdan Pavl, jenž
zatím ujal ^e již v Petrohrad prae, zaal vjdávat „echoslo-
váka", a konen za americké krajany eši Dr. Ludvík Fisher,.

Karel Peígler a Emanuel Voska, Slováci Albert Mamathey a
František Oaxner. Z tchto jmen bylo již patrno, že Masaryk
opírá se o cele eské i slovenské zahranií, že utvoila se veliká
organisace, jež vdcovství jeho uznává. Nebylo ovšem ješt pa-
trno, co vlastn jest onen Zahraniní komitét, který takto vy-
stupoval, jaký jest pomr jednotlivých initel. Také nebyl po-

depsán Dr. Sleáiiik, jenž zatím se zotavoval z tžké operace a
teprve pozdji dal se pemluviti, ahy jako zástupce Slovák v po-
litické vedení i íormáln vstoupil. Nebyl podepsán Dr. E. Beneš^
jenž už od záí byl v Paíži a pi"ípravy k prohlášení ídil, zstá-
vaje zatím sám v pozadí. I pracovníci ze Svýcar scházeli, pro
nesnáze, jež by jim v teto neutrální zemi byly mohly v jejich

práci vzejíti z oíevenélio politického projevu. Sám Masaryk byl

5. záí Ženevu trvale opustil, aby mohl klidnji a v istším
ovzduší pracovat v Anglii.

Z této neuritosti teprve postupem asu, pi práci, vykrystali-

sovala se pozdjší „Národní rada eských zemí" s organisaním
ústedím v paížském generálním sekretariátu, ízeném doktorem
Benešem. Až po roce 1. listopadu 1916 vyšlo v Nation íchque
po prvé ofic elní sdlení, že Národní radu a tedy celé politické

hnutí na venek pedstavují T. G. Masaryk, J Duricli. M. R. Šte-

fánik a generální sekretá E. Beneš. V tu dobu nebylo již stopy

po ,.Národní rad eskoslovenských obcí" založené p. Koníkem.
Autorita a kompetence prof. Masaryka a jeho politických po-

mocník byla ve všech koloniích bezesporn uznána, v nepo-

slední ad i proto, že bylo vidt a cítit jeho spojeni s domovem,
které bylo základním pedpokladem yážné politiky zahraniní.

MASARYKOVY VZKAZY DOMU

r ro cizího pozorovatele byla na revoluní akci vedené prof. Ma-
sarykem nejpozoruhodnjší dokonalá souhra s politikou domá-
cích lidí. která se osvdila zejména v dob. kdy technické spo-

jení bylo už rakouskými úady tém úpln perušeno a kdj'^

dohoda domácích initel s politickou emigrací dla se pede-
vším jen veejnými projevy, polit ckými iny. asto se na venek
zdálo že to i ono bylo dkladn umluveno, a ve skutenosti

domluvy takové nebylo. Utvoilo se pravé podzemní spojení,

jaksi instinktivní. Pod tlakem svtodjných událostí vzniklo jed-
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notné národní svédonií, jež v rozhodujících chvílích pivedlo od-
povdné predstavjíeie k stejnému nuzoru a oodobneuiu jednání.
Bylo li v Cecííuch ireba, aby pol tikuui z povolaní. l<»i ujulné od-
povéanýni, lid isam vedl ruku, není to jwste vyvracením této sku-
teiio,>ii. Možno íci, že Masaryk již tíin, že byl venku a že v-
dlo se o jeho velezrad, stal se nejen nadjí, ale i svdomím
národa. Jelio vzkazy docliázely do ecii viiitní cestou národního
cítní a tušení. Tím zajímavjší bude zjistiti, jakou úlohu hrály
v Oeciiách skutené vzkazy Masarykovy v piosiredí, do nhož
prací Matlie pronikly: jeho zprávy, rady, žádosti, doklady jeho
práce, pokud sama rakouská poliCie ve své omezenosti národu je

nepedkládala.
V této kapitole djin pipadne dležité slovo tm, kteí v Praze

v první polovin roku 1915 dovídali se, co dlá prof. Masaryk,
od dra Beneše, když v únoru a pozdji v dubnu pijel ze Švýcar,
a také od jiných po>l. .lest jisto, že Masaryk tímto spojením
zstával nejen duší, nýbrž i hlavou malého jádra nesmiitelného
eského odporu v Praze, které svou tajnou inností zasazovalo
Vídni hrozné rány. Pro dílo Masaryka o&voboditele vskutku d-
jinnou dležitost má pedevším nkolik politických zásad, které
v rzné íorm neustále do Prahy vzkazoval, aby odvodnil nut-

nost ti^'odniho odporu proti Hakousku a Nmecku za každou
cenu. P tom je dležito, že toto stanovisko založeno bylo na
informacích o situaci svtové celkem nepíznivých.

Rozhodující výmna vzkaz spadá do doby mezi návratem
dra Beneše z cesty do Švýcar v dubnu r. 1915 a jeho definitivním
útkem z Cech v msíci záí. O velikonocích b^lo v Ženev
ujednáno, že Masaryk pojede do Paíže a do Londýna vyzkoumat
situaci a že podá pak zprávu, aby doma vdli, jak spojenci staví

se k našemu problému, a mohli se pak dkladnou úvahou roz-

hodnouti. Na tuto zprávu pozdji dr. Beneš ve svých vzkazech
do Ženevy velmi naléhal, aby pražský výbor mohl pesvditi
nkteré politiky, kteí s akcí souhlasili, ale oekávali s obavami
krutou perzekuci a na mezinárodní situaci hledli s nedvrou.
Tak vyluštili jsme dne 14. ervna z klik a hák, které pinesl
od dra Beneše jeden z našich posl, tento významný vzkaz:
„Po poslední zpráv vaší dohodli jsme se na tomto: Hradecký
(Masaryk) a Rychnovský (l>iir.(h) mohou skuten pntlilásiti,

že picházejí jménem stran, z nichž komité je složeno, a dále i jmé-
nem národa . . . ÍSoudíme, že vc pjde, že se dohodneme. Abychom
však mohli s úspchem... jednat, je nám teba tohoto: jiesn
vdt, jak pochodil Hradecký v Londýn, jaká je celková situace

diplomatická: nejen na vnjší situaci záleží, ale je nám nutno,

ab} cluMii nevící a skeptiky cele mohli pemluvit, jim dokazovat.
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že vyhlídky skuten máme, když nco dlat budeme . . . Chceme
dále vdt pesn, co je s Rumunskem. Kdyby u nás vdl i, že
ti jist pjdou, pak by i ti poslední nechtli zstati v Rakousku
bez Halíce, jihoslovanských zemí, Terstu a Sedmíhrad. Tedy ío

Ilradeck}' nech vzkáže . . . Dále a Hradecký a Rychnovský nám
pesn povdí, jaký je plán s vystoupením, jakou formou to chtjí
uiniti, co podniknou a co od nás chtjí. My hned, jak to dosta-
neme, pošleme nového posla, jimž ekneme pak k tomu pání svá
a podle toho by mohla býti dohoda a jednota v jednání. My pak
budeme zde na všechny eventuality pipraveni.'' V dalším po-
drobn líí Dr. Beneš pípravy k tmto eventualitám a uruje
lhtu, do které mlo by veejné vjsíoupení býti odloženo.

Odpov na tento vzkaz šla do Prahy teprve 6. ervence spo-

lehlivým poslem starým Benešem-Schudelem ze afhús. Mla
Ašak zvláštní osud. Masaryk uložil poslovi, aby šel k dru Raší-
novi do kanceláe a odevzdal mu vkaz pro dra Beneše; chtl
poslat jednou posla na nkoho jiného než na dra Beneše samot-
ného, který byl neustále velmi exponován. .Starý Beneš — íkali
jsme mu Fric — neml však štstí. Dr. Rašín dostal jeho návštvu
ve chvíli, kdy už visel mu Damoklv me vzení nad hlavou.

Cítil, že po dru Kramáovi je ada na nm, že sí se stahuje,

vdl, že je špehován — známým Sednndubským a jinými. Také
starý šafhúský Beneš byl ve své funkci novákem a jeho chování
nevyluovalo možnost léky. Proto dr. Rašín odevzdaný mu
vzkaz, ani ho neprohlédnuv, spálil ped oima posla, jehož poslal

dom. Díve však vyzvdl jeho jméno a adresu, a hned pak
poslal ža ním dra Beneše, režiséra Maffie. Oba Benešové se

sešli a dohodli, ukázalo se, že jde o pravého posla. Masarykv
vzkaz musil ovšem být opakován. Je to ukázka, s jakými obtí-

žemi a nebezpeím bylo spojení se zahraniní velezradou spo-

jeno, jaké vyžadovalo duchapítomnosti a naptí. Je zajímavo,

že dr. Rašín krátce poté, 12. ervence, ješt za pítomnosti posla

v Praze, byl zaten, ovšem bez jakéhokoli spojení s touto pí-
hodou.

Dležitou zprávu Masarykovu, jež pišla pak pece do Prahy
do rukou Benešových, s opoždním nkolika nedl, uvedu zde

doslova i s podadnjšími drobnostmi, podle rukopisu, jejž Masa-
ryk pipravil k zašifrování-

..1. Byl jsem v Paíži a Londýn (16./IV.—22 /V.). Mluvil jsem

zatím se sekretái Delcasséa a Greye a s rznými vlivnými

úedníky, politiky a novinái. Memorandum (které pedtím už do

Prahy bylo posláno) napsal jsem na vyzvání Greyova sekretáe
pro Greye. Vydáno ve stu exempláích a dáno na rzné strany.

Benckendorf. vyslanec ruský v Londýn, radil, abjch šel do
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Petrohradu a ke generalissimu. Styky navázány te se všemi ze-

mmi, s lialií také i se Srbskem (korunní princ). Ješt nutno

lískat tisk všech zemí.

2. Vystoupení nutné. Více udlám a snáze se bude pracovat.

Posud pochybnosti v naše odhodlání. Naši nakonec vyhrají. Rusko
te doasn ustupuje. Rumunsko pjde s námi, i Bulharsko a
ecko. Vystoupení nutné, i kdyby Rakousko vyhrálo, už pro to,

co te nám dlá. Po válce musili bychom být v rozhodné oposici,

sic nedostaneme nic. Ztratili bychom všechnu úctu, kdybychom
mleli, to by byl konec. Náš program nás nutí k protirakouské

a protinmecké politice.

3. Já odhodlán zstati v cizin a udržovat styky s cizinou.

Listy naše zstanou po válce.

4. Jakmile zde bude všechno zorganisováno (styk s Prahou,
eský list, atd.), pjdu na nkolik týdn do Paíže získat politiky.

Pak se usadím v Londýn. Tam centrum politické, tam mohu nej-

více dlat. Anglie nám nejdležitjší, má vliv na Francii i na
Rusko. Rusko oficielní nestojí o katolíky, tedy ani o nás ani

o Chorvaty. Taktika jen ruské karty jediné docela chjbná, jak

situace ukazuje jasn. Ale máme dobré styky s Rusem Svatkov-

ským a vidíte z memoranda, jak jsem postupoval.

5. Až bude kongres, není vyloueno, že proti reakním vlivm
monarchistickým bude nutno vystupovat tiskem anglickým a
francouzským. V tchto zemích tisk je mocný, do té doby bude
pro nás získán. V anglické a francouzské vlád jsou socialisté

a socialisté všude vážný initel. Proto nesprávno velebiti carism
jako „L'Indépendance*'.

6. Londýnská universita pozvala mne pednášet od íjna do
vánoc filosofický úvod do studia Slovanstva. Možná, že to

vezmu.
7. Mé knihy a skripta schovat. Cekám, že po Prohlášení budu

prohlášen za zrádce a všechno konfiskováno. Mám jen knihy a

skripta, cenná práce životní. Kdj by asem žena nebo Alice mohly
do ciziny, v Ženev dostanou srbské pasy od konsula. Sychravá
vyídí.

8. Ješt poslanec neb veejn inný lovk nutný, abychom byli

alespo ti. Poteba žurnalisty, jednoho i dvou. A uteou pes
švýcarskou hranici teba bez pasu. Ohlédnout se na hranici, není
to tžké pro trochu šikovného. 3Iusíte míti pro všechny pípady
nástupce informované, li zase vyberou si nástupce. Kdybyste vy
chycen, musí být náhradník hned a tak dále. Holandsko musí být
využito. Až budu v Londýn, budu posílat Nation i Samostatnost
do Amsterodamu teba poslem. Policie na Holandsko nemyslí, jen

na Svýcarj'.
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9. Náš posel nechá kufr v šatn, Potvrzenku dostanete (nebo
Hájek). Když pošlete pioú, dívat se, není-li nosi sledován. Kufr
by fe,e mohl poslat teha k Dru. Laiciitrovi, u nho v^ prázdnit.
Nkolik osob niit, k nimž by se kufr nebo tužky a j. posílaly.

Posílat lánky. Kdyby žádali odmítnutí Prohlášení, strany na-
ped se nesejdou, protože nedovoleny politické schze, jednotlivci
nepijdou, po protáhnutí nedávat. Záhebský snm nedal (desa-
veu)."

Krátce poté 18. srpna, vypravil Masaryk poselství nové,
v nmž s drazem ješt vtším vrátil se ke své hlavni myšlence:*)
„My Cechové musíme byt pro Dohodu a Slovany podle svého

programu; s Rakouskem jít nemžeme. Naši vojáci správné
jednali, my je nemžeme desavouovat. Všecky ty obti na živo-
tech nesmí být nadarmo. Proto i kdyby Rakousko petrvalo a
kdyby i vyhrálo, my budeme musit do tuhé o posice. Sic nedo-
sáhneme nic! My za hranicemi zistali bychom v oposici intran-

sigentní. To je novum, že bychom mli politickou emigraci jak
Poláci, Rusové a ostatn všichni, kdo dlali politiku doopravdy.
A mimo to, Rakousko nám nebude dvovat a nemže, protože
je nechceme a nenávidíme. Dosáhli bychom nco jen. když se nás
budou bát. A budou se bát, jestli my se vzmužíme. Proto my za
hranicí musíme veejn vystoupit. Vždy už i Slovinci Grego-
rinem vystoupili. Jen my se kríme a škodí nám to. Bez vystou-
pení by se o nás na kongresu nejednalo. Za to, co nám dlají
doma, musíme vystoupit pioti nim. Doufám, že žádná strana ne-

podá desaveu. Kdyby dala, vyložíme to."

Toto své pesvdení a vyzvání posílal Masaryk dom již díve,
nkolikrát. Již asn z jara šlj' do Prahy šifry o rozmluv se
srbským sokolským pedákem Paunkoviem, jenž vyprávl nám
v Ženevé. jak Trubeckoj v Blehrad se diví, „že eši a Chorvati
nic nedlají; politikové eští a chorvatští musejí jíti do svta,
mluvit a psát. vystoupit, sice bude zle. Také to ekl srbský mi-
nistr Ljuba Jovanovi: je nešastné, že Chorvati a eši nejdou
ven." Jindy zase vzkazoval Masaryk: „,.. nkdo musí ven; když
ne politik, literát. Musí se co nejdíve vystoupit veejn . . . Ne-
chceme být desavouováni. Doma musejí b.vt protesty, demon-
strace. Tiskárna v Praze, v Brn. Le(áky. Reservu í tiskárna na-

chystaná ..." V posledních poselstvích, jež ped veejným vy-

stoupením šla do Prahy, nevyzývá již Masaryk k prote-stnm a vy-

stoupením. Vidl jednak krutou persekuci. a pak rakouská v-
zení peplnná našimi pedními lidmi mluvila za nejplamennjší
protesty. Zato nikdy pedtím nevyzýval s takovou silou k vy-

*) Viz facsimile.
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Crvalosti y odporu, nikdy tak jasn neshrnul eský válený pro-
gram, poítající se všemi možnostmi. Masarykovo roznounuií
nabývalo na sile, ím lépe vidl do neutšené siiuace. ^a dotazy
pražské neodpovídal ržovým oorazem, nepinášel závazné
sliby. Výslovn upozoroval na planost spoléhaní jen na Huško,
naznaoval i možuost vítzství Rakouska. Ale práv proto hro-
zil se nebezpeí, že by pak hrob otroctví navždy mohl se nad
námi zavíti, neukážeme li se silnými, ncvnutíme-li respekt ne-
píieli, aby musil s námi poí(at. firozil se pro budoucnost výtky,
že v tžké clivíli Slovanstva a spojenc jsme se krili ve strachu
a neprozíravé slabošské vypoitavosti.
Pitom Masaryk ani do Prahy nevzkázoval vše, co vdl o ne-

sloyanské politice Ruska a o bezradnosti západních spojenc,
kteí na potlaené Slovany v Rakousku nemli tehdy ani po-
myšlení — ovšem též vinou naší. Probírám se poznámkami o re-
ferátu, jejž pednesl nám Masaryk o své cest do Paíže a Lon-
dýna dne 31. kvtna v Ženev v hotelovém pokoji dopisovatele
úední ruské tiskové kanceláe Vsevoloda Svaikovského. Trapné
psobilo, jak — podle tohoto referátu — chovala se Anglie a
Francie pi jednání o vstup Itálie do války, feám benis vyprávl,
jak byl u tehdejšího zahraniního ministra Delcassé a strau pasu
pro Masaryka, nkdy 1.—2. bezna. Delcassé tehdy íkal, že
musí míti Itálii na bojišti, že te nemohou pro Jihoslovany nic
dlat. Rusové prý s tím souhlasí. eský problém byl vbec da-
leko v pozadí. I Chéradame tehdy se vyslovil: Musíme mít Ttalii,
nemžeme myslit na Jihoslovany ani na Cechy. Také v celku
smumé bylo Masarykovo poízení u Rus. Šel v Londýn k rus-
kému vyslanci Benckendorfovi, jenž mu ekl, „že te nemže
dáti echm slibu ani on, ani Sazonov." 3Iasaryk namítl: ...Já

nechci slib, chci direktivu. Rád bych slyšel, co si myslíte o nás
Slovanech. Já mohu se to dovdl od Francouz a od Anglian.
Vy jste nám neekli oficieln nic. Od nikoho se nemžeme do-
vdt, co Rusko chce." Co Rusko chce se Slovany, nevdl také
nikdo na západ, z ehož byla k Petrohradu nedvra. Greyv
sekretá žádal Masaryka, aby od Benckendorfa nco v té vci
vyzvdl, že Foreiiig-Ofice nic o tom neví. Benckendorf — jehož
j nak Masaryk si cenil — porad, 1 nakonec: ,.Jd<e do Petrohradu,
musíte se dostat ke generalissimu, ten je te pánem situace
Kdybyste dostali jeho ucho. bylo by to nejlepší."
Masaryk spokoj 1 se ovšem na ten as zasláním memoranda

Sazonovu, tím spíše, že s Rusy byl neustále ve spojení jak
Benckendorem. tak i ve Svýcarsíui Svatkovským. Cesta do
Petrohradu tehdy mnoho neslibovala, jak dalo se soudit podle vý-
sledk zákrok Jihoslovan. Pod vlivem Svatého synodu Rusko
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tehdj^ bylo proti spojení katolických Jihoslovan s pravo-

slavnými. 8(eed sám releroval ^Jasarykovi, jak izvolský v Faíž]
mu ekl: „Xeníženie katolíky spojit s pravoslavnými. Chorvati

a zstanou pro sebe.' To byla ovšem voda na mlýn snahám
vládiioucíuí tehdy v Itálii: divide et impera! Znamenalo to, že

Chorvati niéli zstat bud pi Rakousku neb separováni, za

žádnou cenu u Srbska. B3 la to nešastná politika pravoslavná,

v dsledcích protislovanská; ta vysvtlovala lhostejnost Ruska
ke „katol ckýni" Cechm. iJrála tu ovšem úlohu i eská demo-
kratinost, která se v Petrohrad nelíbila: zkrátka nestáli o nás.

Vedle toho byla tu už jen malá skupina konservativních pansla-

vist, kteí snili o velké federaci slovanské s eským místo-

královstvím v ele s njakým velkoknížetem, se spolenou armá-

dou. Ale ti nemli naspch. Byli už tehdy hotovi odložit ten

plán na budoucno a zatím dohodnout se s Rakouskem. To vše

nebylo lákavé, pi úplné lhostejnosti ruských socialist a skep-

ticismu kadet. Sám Svatkovský, hodn konservativní, po vý-

kladu Masarykov tehdj' smutn charakterisoval oficiální poli-

tiku ruskou: ..zabíjení nemluvátek." A vskutku, z Petrohradu

nedlo se docela nic proti silnému proudu u západních spojenc,

poítajícímu s Rakouskem. Doufalo se jen, bezpodstatn a z ne-

znalosti vci, že obnovené Rakousko odtrhne se od Nmecka.
Nkteí dokonce myslili, že zmenšené Rakousko, „umenšenaja
Avstrija", omezené na Nmce, Cechy a Maary, bude se po válce

hoditi do potu spojencm, až by byli uspokojeni Italové, Ru-

muni, snííd Jihoslované a zejména Rusové v Halii. Pitom se

nebral zetel — pedevším ovšem z neznalosti — na to, že v íši

té 10 milion Cech a Slovák by pesile 20 milion Nmc a

Maar neodolalo.

Taková byla situace v lét 1915. K tomu snášel se už tžký
mrak nad Srbskem, z Ruska picházely strašlivé zprávj o zradé

vo štábu — Mjasojedov a jiní. — V Cechách ádila boue perse-

kuce. To vše hnalo Masaryka: za každou cenu vystoupit, pra-

covat, bojovat. Šlo o naše bj^tí i nebytí, o osud Slovanstva,

Kdyby za této situace mla válka skonit výhrou Rakouska, by
jen poloviní, a my eši nic neuinili politicky pro Slovany, pro

spoje .ice jak mohli b} chom v budoucnosti doufat v njaký jejich

zájem ^ pomoc, jak doufat, že Víde a Berlín snad bude bráti

na nás ohled!

To byly rozumové pohniitkj', jež posilovaly mravní dvod:
proti niennio^ti a za právo! bez výpotu, bez ohledu na úspch
i neúspch! Vnitní mravní cena tohoto rozhodnutí mla pro nás

pozdj velikou politickou cenu V Paíži nezapomnli na bez-

výhradný projev sympatie v tžké chvíli, uinný Masarykem,
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v Prohlášeiií ze dne 14. listopadu 1915, kterého ovšem tehdy

málo veejnost si povšimla. V okamžiku, když Prohlášení
vyšlo, vstoupilo již do války také Buliiarsko — proti Srbsku, jež

nastoupilo svou hroznou Kalvárii. Proti temným vyhlídkám stál

jen cit estné povinnosti a víra v dobrou vc. Záruk se strany

spojenc nebylo. Nebylo na n pomyšlení a bylo by bývalo dtin-
skou bláhovostí je žádat, a naše revoluní akce a propaganda
nebyla už tehdy initelem bezvýznamným, a stála obti na stat-

cích i životech. Však práv toto estné, hrdé pihlášení se k vci
nové Evropy, pro kterou spojenci bojovali, bylo první vážnou
naší zárukou, položen jím první kámen k uznání našeho národa
za spojence, za samostatného initele mezinárodního.

Auguste Cilauvain doprovodil tehdy v „Journal des Débats"

Masarykovo prohlášení krásným lánkem, v nmž pravil: „Ne-

mysleme si, že jest neoportuimí takovéto vjpovzení války Cech
jich panovníku. S obvyklou svojí oteveností a odvahou Cechové
chtjí zaujmouti postavení již od této chvíle. Mají pro to své d-
vody. Nejsou jako dravci, kteí se vrhají pouze na zdechliny.

V hodinu nejvtšího nebezpeí, místo aby sedli hezky zticha,

podle špatného píkladu nkterých jiných národ, adí se roz-

hodn po bok obhájc veškeré svobody... Je to veliká odvaha.

Je to snad také veliká obezelost . . . Vle Cech je neochvjná
a v takovém pípad asem provede vle všechno. Dnešní válka

je též zápasem vlí. Pro konený úspch není lliostejno, že rule

Cech je sjednocena s vlí naší."

NA ŠKOLE SLOVANSKÝCH STUDIÍ
V LONDÝN

Švýcarsko opustil Masaryk trvale již dne 5. záí 1915 dokav
se dra Beneše, který pijel do Ženevy dva dny pedtím, po ro-

mantickém útku pes Nmecko s falšovaným pasem. Dr. Beneš

pinesl nkteré návrhy k textu Prohlášení a obraz situace doma,

který byl neutšený. Masaryk nebyl spokojen. Uvažoval, zda

dr. Beneš neml by se odvážiti ješt zpt, aby leccos lépe zaídil;

bál se pokleslosti a nerozhodnosti nkterých politik a jejich

sklonu k „aktivní politice". Avšak dr. Beneš, kompromitovaný
siln prací svého bratra Vojty v Americe a vlastním svým ille-

gálním odchodem, byl by šel najisto do pasti. Tak smíil se Ma-

saryk s nutností. si)»)kojil se dvrou, že dr. Šámal s pomocí ne-

-ocenitelného technického režiséra zpravodajství editele Blo-
hádka (Lébla) dobe vci povedou, a odjel podle plánu na

západ.
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v Paíži práce byla velmi tžká. „Nation tchque" zásluhou
prof. Denise mla úspch, její jedinené iníormace z Cech a Ra-
kouska se etly a šíily, ale od toho bylo ješt daleko k úspchm
politickým. Zejména pokud jednání s koloniemi o podpis a publi-
kaci Prohlášení nebylo skoneno, byla situace velmi zlá. 23. zái
posílal dr. líeneš do Annemassu vzkaz pro Prahu: „Hradecký
(Masaryk) odjíždí z Paíže do Londýna. V Paíži sotva co mohl
jednat, nejeví se dost ochoty, pokud není zjevného a veejného
boje mezi námi a Rakouskem." Ješt 19. íjna poté psal — sou-
krom : „Není možno zde nco dlati . . . mjslí se jen na to, jak
vyhnati Bose za hranice. Systematicky se nám odpírá pomoc . .

.'*

Prohlášení vzbudilo jistý ohlas, avšak z velkých list jediný
„Journal des Débats'' pinesl úvodní lánek. Masaryka nepivedlo
to z rovnováhy, nevnucoval se. Když to zatím nešlo s vládou a
politiky, zaal pracovat s universitou. S profesorem Denisem,
Eisenmannem a jinými dohodl se na plánu Ústavu slovanských
studií na Sorbonn, který ml petrvati -^ a také petrval válku.
Masaryk vytýkal Francouzm, že v slovanských otázkách ne-
vdí si rady, protože nemají dosti slovanské vdy — slavistiky.

Vykládal jim, jak je škoda, že vdí o nás mén než Nmci. Denis
byl první, jenž pln souhlasil a pipravil s nkolika kolegy sla-

visty — Boyer-em, 3Iilletem a jinými adu pednášek o slovan-
ské kultue, které Masaryk ml v únoru zahájiti.

Masaryk odešel zatím do Londýna, kde ml již 19. íjna zahájit

pednášky na Ústav slovanských studií, založeném — hlavn
zásluhou Seton-Watsonovou — pi londýnské universit (Kings
CoUege). Byla to první veliká událost pro naše hnutí, veliký

úspch politický. Dležito bylo již to, že zpráva o jmenování prof.

Masaryka lektorem na londýnské universit, stojící pod protekto-

rátem anglického krále, pišla bezprostedn po oznámení, že
rakouská vláda zavedla proti nmu trestní vyšetování pro ne-

pípustnou agitaci v cizin, že zbaven v Praze profesury a za-

staven mu plat. Zprávu tu pinesly rakouské noviny 29. záí.
Ve Vídni vdli sice již dávno, co Masarjk dlá ve Švýcarsku:

mli podrobné zprávy o jeho vj^stoupení na slavnostech Husových,
relace svých agent. Ale s veejným prohlášením Masaryka za

zrádce nepospíchali, vdouce, že tím legitimace jeho ped spo-

jeneckou cizinou bude jen posílena. Zdá se také, že dosti dlouho

poítali s možností, že Masaryk vida neúspchy spojenc, pec
jen se ješt rozmyslí. Práv ve dnech Husových pišlo mu do

Ženevy pozvání vídeského soudu, aby pišel jako svdek k pro-

cesu Kramáovu. Ukázali tím jen, jak málo znají Masaryka a

eské hnutí. Teprve, když 1. záí po prvé Masaryk podepsal

v „Nation tchque" lánek (o Helerichovi) a 5. záí odejel do
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Paíže, vyslovili ve Vídni své aiiathema. Masaryk dlouho na to

již ekal. Pvodn sice zamýšlel profesury se vzdát s protestem

proti válce, ale upustil od odeslání telegramu, který o té voi
ml již pipraven, protože vláda byla by vc dala k dobrozdáni

eské universit a mohla ji tak pinutiti k politickému projevu

pro Rakousko.
Vlastní zakroení vídeské vlády pišlo ped zahajující ped-

náškou Masarykovon na londýnské universit jako na zavolanou.

Dalo zejména ráz významné politické deuionstrace velému listu

anglického ministerského pedsedy Asquitha, jejž na inauguraní
pednášce peetl jménem onemocnlého premiéra královský

kanclé Lord Robert Cecil. „Vím — pravil tu Asquith — že

pítomnost prof. Masaryka zde bude lánkem nejsilnjších sym-

patií, jež spojují národ eský s Velkou Britannií. Nejprve a nej-

pednji bojujeme za svobodu malých národ, aby jim osvobo-

zeným od násilí jejich mocnjších soused bylo dovoleno v bu-

doucnosti rozvíjeti se v národním život a zízení." Za tehdejší

situace, kdy ve Vídni byly ješt velmi silné nadje v anglickou

lhostejnost k národnostním problémm Rakouska, a kdy v Berlín
mnoho se doufalo od rusko-anglické vzájemné nedvry — byl

projev ten jist Ayznaníný.

Masaryk ovšem vdl, že naše politika musí mít pevnjší zá-

klady než spojenecké projevy sympatií, a pracoval k tomu pe-
devším svými pednáškami. Úvodní jeho lekce „o problému

malých národ v njnjší evropské krisi" je nejlepším dokla-

dem, jak Masaryk stavl od základu. Byla to jakási politická

abeceda nové Evropy, jak ml ji na mysli, sociologický výklad

národnostního problému evropského se zetelem k národm slo-

vanským, zejména menším. Hned v úvod povzdechl si Masaryk,

jak celý výklad byl by lehí, kdyby mohl ukázati dobrou národo-

pisnou mapu. Jist ml pitom na mysli trapnou zkušenost, že

na celém evropském západ etnografické mapy stední a vý-

chodní Evropj^ nebylo možno nalézti, že nejen širší kruhy, al©

ani politikové a diplomaté nevdli, jak jednotliví národové json

rozsazeni. jak jsou velicí, neku-li jaké jsou jiné jejich pomry.
Ml pitom jist na mysli vzpomínku na nedávný hovor s hra-

btem Benckendorfem. ruským vjslancem. který — když Masa-

ryk pinesl národnostní mapku — nedovedl zakrýti, že nco
takového vidí po prvé. Masaryk také vidl, jak touto neznalostí

se smšují pojmy stát a národ. Proto obšírn vjkládal. pro Srb,

Cech. Polák myslí jinak než Anglian, který neodlišuje státu

od národa. Pednesl statistiku, že podle Statesman's Yearbook
v Evrop je 28 stát a 62 národností. Ukázal, jak v rozdlení ná-

rod na státy rzní se evropský sted a Wchod od západu. Po
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prvé vyslovil zde svou teorii o nebezpeném pásmu ohranieném
arou od Caihradu, Solun, Terstu až ke Gdasku a Petrohradu,
kde žije ada národ vysplých, s velkou historickou tradicí,

podrobených Nmecku, Rakousko-Uhersku, Turecku a Rusku;
eši rozdleni jsou mezi dva státy, Srbo-Chorvati mezi tyi
státy a sedm správních obvod, Poláci mezi ti státj : zde jest

Jádro východní otázkj-, cejitrum národnostních boj, zde vypukla
nynjší válka, odtud picházejí zmatky a nepokoje.

Dále rozebral tu 31asaryk pronikavou vdeckou kritikou po-

vrchní teorii o svtové centralisaci, kterou Nmci odedávna sna-

žili se dokazovati nemožnost a neoprávnnost menších národnost-

ních stát. Pedn Srbochorvati a echoslováci nejsou národy
tak malé, jak se mjslí. Mají vzdlanost, o které se neví. Také
malé státy vbec nemají proti velikým jen nevýhodj', jak se tvrdí,

nýbrž i znané výhody. 8naha po svobodnýcii státech národních

a pokrok národního cítní potlaených národ není také nijak

v rozporu s vývojem mezinárodnosti a svtovéJio pokroku, jak

nmetí šovinisté pokrytecky dovozují, jen aby dali zdání vdy
svému snažení o brutální svtovládu.
Jediný tento výklad Masarjkv byl nevyerpatelnou studnici

argument sociologických, etických, hospodáských pro program
nové Evropy bez Turecka a Rakousko-Uherska, kterého tu ješt

tehdy v podrobnostech neformuloval. Zato však drtil nemilosrdn
všechny upímné i neupímné námitky proti nmu. Nezapomnl
pitom ani na povrchní duchaplnosti, které v politickém boji proti

principu národnostnímu mlj veliký význam:
„Dovedu uhádnouti námitky a humoristické reflexe ducha-

plných lidí: chcete snad — ekne se mi — dáti parlament Lapon-
cm, dát universitu Kalmykm? Roztomilé vtipy ze studentských

kneip! My mluvíme vážn o vážných vcech. Aby existovalo

právo, je teba, aby se lio nkdo domáhal. Aby njaký národ ml
právo na život, staí, ale je také nutno, aby chtl opravdu žít

a aby svou vli dokázal, svým pokrokem, hospodáským a obec-

ným, svými protesty, svým úsilím . .

."

Byl to poukaz na naši zdatnost, náš dávný program, naši mi-

nulost. Zárove byla to však i ozvna onoho mocného volání

Masarykova do ech: ,,Mají pochybnosti v naše odhodlání, mu-

síme dokázat, že chceme! To je mj hlavní argument."

Také už tehdy výrazn naznail Masaryk Anglianm, že jde

nejen o právo, nýbrž i o jejich zájmy, k(eré budou nebezpen
ohroženy, nebude-li nmecká výbojná linie Berlín-Bagdad zma-

ena hradbou ze svobodné Polsky, Cech a Srbochorvatska. jež

usnadní utvoení státu maarského, velikého Rumunska, Bul-

harska a ecka. V tomto programu je smysl války. „Má-li ny-
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njší hrozila válka, která nahromadila tolik zícenin, zpsobila

tolik uirpeui a pokrjla bojislé miliony mrtvol, njaký smysl,

muže to uyt jen osvooození malých národ, oiiroženýcii nenasyt-

nou výbojuostí Nmecka a jeho úsilím ovládnouti Asii. Otázka
východní rozešena Oude na iiýnu, na \ llave a na \ isle, nejen

na Dunaji, na Vardaru a na Marici . . . Hajte právo Belgie, Velká
Britaniue vedena byla šlechetným citem spravedlnosti. Všichni

národové a zejména náiodové utlaení uvítali s jásotem in Velké

Britannie; její zásluha nikterak se nezmenšuje tím, že hájíc Bel-

gii, cnraiii samu sebe a brání své asijské državy. Spravedlnost je

nejen šlechetná, ale i rozumná a užitená."

Masaryk jist nemohl jemnji naznaili, že ani taková velmoc

jako Anglie nemže si beztrestn dovoliti krátkozrakého stežení

svých mocenských zájmú bez sprav edlivéiio zetele na práva

všech národ svta. Snažil se dokázati, že opuštní slovanských

národ, potlaených llak(»uskem a Nmeckem, nutn nakonec

stejn by se vymstilo Anglii jako eventuální opuštní Belgie.

Ale zase i zde nota idealistická pevládala. Pednášku svou

skonil 5iasaryk vele, hluboce slovansky; „Skoním piznáním.
Pipravoval j^em tuto pednášku v dob, kdy Nmecko a jeh©

zbrojnoši Rakousko-Lliersko a Bulharsko chystaly se napadnouti

Srbsko. Nedovedu se ubrániti jistému pocitu tísn a studu, mlu-

vím-li ve chvíli, kdy teba jednati, jednati bez váhání, bez od-

kladu. V tchto tragických chvílích, kdo není na front, vystaven

šrapnelm a stelám, cítí se do jisté míry vinným vi tm, kteí

umírají a trpí za naše idee. Uime aspo každý na svém míst
svou povinnost, aby vítzství bylo usnadnno a uinno úrodným.

Jeden slovanský mjslitel pravil: „Dobré slovo je také inem."
Mohu alespo slíbiti, že všichni profesoi nové Školy slovan-

ských studií naloží všechno úsilí, aby jejich slovo bjlo inem
a aby pispli tak, podle svých sil, ke sblížení slovanského svta
s Velkou Britannií."

Tato slova nebyla jen psobi>'ým obratem enickým. Kdo se

Masarykovi piblížil, vdl, jak bral je vážn, jak byl v nich jeh©

válený program. Již v Ženev íkal: „Kdybych byl mladší, sám
vzal bych pušku." ílešil si ist lidsky osobn svj pomr k mK
lionm trpících a umírajících, zejména Slovan. Také od poátkn
myslil na eskoslovenské vojsko, abychom pomohli podle svých

sil. A také jeho slova po celou válku byla vskutku iny. Snad

nikdo — vedle Denise — nepomáhal Jihoslovanm diplomaticky

tolik jako Masaryk. Lž v dubnu 1915, když byl po prvé v Loif-

dýn, snažil se vším úsilím psobiti na zmírnní krutých podm^^

nek, t. z v, londýnské úmluvy s Itálií, která kivdila Jihoslovanm.

Také pozdji poítal Masaryk mezi své nejpednjší starostí
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v Londýn pracovati pro Srby, pro sjednoceiii všech Jihoslovan,
pro vojenskou akci spojenc na Balkán. Bylo to pirozené
i proto, že s poátku eskoslovenský problém stál za jihoslovan-

ským v pozadí, O Jihoslovanech se jednalo, protože Itálie pišla
s nárokem na Dalmácii, jakožto území rakouské, a šlo o to, pro-

sadit hledisko, že to rakouské území není, že patí budoucímu
Jihoslovansku, jež musí být spojencem Itálie. V této práci Masa-
ryk byl vždy po boku Jihoslovanského výboru, Trumbiovu
a Hinkoviovu; ti pak pomoc jeho oceovali, stejn jako Srbové,

vyslanec paížský Vesnic, ministerský pedseda Paši i sám princ
Alexander, s kterým Masaryk poátkem dubna 1916 v Londýn
se setkal.

Na Škole slovanských studií pokraoval pak ješt Masaryk
23. listopadu pednáškou: „eši a jejich aspirace". Zatím však
práce propaganí a politické zakroování zabíralo mu ím dále,

tím více asu. Ve znamení aktivní politiky byl už také jeho zá-

jezd do Paíže v lednu a únoru 1916.

ZÁJEZD DO PAÍŽE
Ivdyž Masaryk pišel v lednu 1916 do Paíže, byla tu naše po-

sice posílena dležitou okolností: Dr. Milan Rastislav Štefánik

zotavil se již po tžké operaci a vstal s lžka. To byla velká
pomoc. Štefánik byl znám již ped válkou nejen ve svt vdec-
kém, nýbrž i politickém a dii)lomatickém. Na svých vdeckých
cestách, zejména v Americe, osvdil se jako velmi obratný di-

plomat pi hájení francouzských zájm. Po znamenitých služ-

bách, jež prokázal Francii na fronte jako letec, zejména po
podivuhodném leteckém v3'konu v Srbsku, kde pi tragickém
ústupu unikl nmeckému zajetí tím, že na porouchaném stroji

peletl — první z aviatik — albánské hory a pinesl spojen-

cm první zprávu o srbské katastrof, ml také aureolu hrdiny.

Pemáhal neochotu, odstraoval pekážky, pipravoval Masary-
kovi cestu. Ml zásluhu zejména také o první politický in Fran-
cie pro náš program, o pijetí prof. Masaryka ministerským
pedsedou Briandem dne 3. února. Pipravil nám cestu do re-

dakce „Matinu", která dodala události významu tím, že v záptí
uveejnila rozmluvu s Masarykem o eskoslovenském programu.
Bylo dležiío. že souasn vyšla zpráva o pijetí Masarykov
u pedsedy vlády, rovnž v dohod pedem p" pravená, v níž se

pravilo: „Pedseda ministerstva, jenž má plné pochopení pro

politické otázky stední Evrojjy. ubezpeil profesora Masaryka
o svých sympatiích pro eskou vc a povzbudil jej vele k další
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práci za uskutenní oprávnných snah eského lidu. Dodal pak,
že je pesvden, že Francie vždy bude míti zájem na osudech
národa eského, k nmuž byla vždy poutána hlubokými city pá-
telství, které touto válkou bylo ješt více utuženo."

Nutno podotknouti, že nebylo programovým opominutím
s eské strany, jestliže v této zpráv a i pi jiných pozdjších
projevech vyškytalo se jméno národa eského a ne eskosloven-
ského. Politický problém našeho státu daleko ješt nebyl tehdy
postaven v podrobnostech, jak bylo tomu již u otázky jihoslovan-

ské. Francouzi znali tehdy Cechy, a už pipojení druhého jména
bylo by bývalo komplikací, v té dob nevhodnou. Na naší stran,
jak Masaryk sám pozdji asto Slovákm vykládal, jménem Cech
rozumli jsme vždy i Slováka. Na doklad toho mohl Masaryk
poukázati na svou dlouholetou práci pro Slováky v Cechách.

V „ase" a v „Naší dob" odedávna a ped jinými listy na Slo-

vensko ukazoval. Nejdležitjší ovšem bylo, že práv tento vý-

znamný projev pipravoval Slovák Stefánik, jemuž jednota esko-
slovenská byla životním snem. Šteíánik sám nejvíce se bál, aby
pedasn otázka pomru Cech a Slovák nebyla ped svtovou
veejností postavena k radosti nepátel, kteí u jihoslovanské

otázky ukázali, jak rzností mezi Srby, Chorvaty a Slovinci, zp-
sobených z valné ásti práv jen dlouhým rozdlením mezi cizí

.státy, dovedou zneužívati.

Projevem Masarykovým v „Matinu" (ze dne 4. února 1915)

po prvé byl veejn vysloven a podrobnji zdvodnn plán, jenž

pak mírem se uskutenil: zniením habsburské monarchie zmait
nmecký plán; osvobozením stední Evropy založit trvalý mír.

Masaryk vidl, jak spojenci trpí nedostatkem plánu, a upozornil

na to na prvém míst: „Nejnaléhavjším úlvolem jest pirozen
vyhnati nepítele z území, které obsadil, avšak jest nevyhnutelno,

abychom si pedem udlali plán, jak má vypadati Evropa po

vítzství spojenc. Plán ten nám umožní, abychom Nmecko po

jeho porážce uinili neškodným, a již v nynjším stavu válených
operací nám dá prostedky k boji proti nmu, jenž — jak snadno

lze dokázati, mže býti velmi úinný." Habsburská monarchie —
vj ložil Masaryk — je nejnebezpenjším nástrojem Nmecka.
„Znií-li se Rakousko, zasadí se Nmecku rána do srdce . . . Jest

šílenstvím íkati, že Rakousko-Uhersko je zárukou míru. Ra-

kousko to bylo, jež zašilo sím nynjší války v den, kdy pomocí

Bismarcka obsadilo Bosnu a Hercegovinu, kdy rozhodlo se hráti

úlohu nmeckého pedvoje na Balkán . . . Kdyby byly mocnosti

dohody hned na poátku války kategoricky prohlásily, že všichni

rakouští Slované budou osvobozeni a habsburská monarchie zni-

ena, Rakousko-Lhersko, místo aby bylo Nmecku posilou, byla
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by mu bývalo tžkým bemenem, a celý vývoj událostí byl by
býval jiný." Oste postavil se tu Masaryk proti nadji, že by
Rakousko-TJhersko mohlo se postavit proti Nmecku. Ukázal, že
vlivné kruhy v Rakousku samy uznávají, že jen tehdy mže se
jejich íše udržeti, bude-Ii se opírati o Nmecko. Také proti plánu
zmenšeného Rakouska vystoupil: v tomto stát zstalo by po od-

louení kraj polských, rusínských a adriatických 20 milion
Nmc a Maar proti 10 milionm Cech a Slovák, kteí by
úpln byli utlaeni.

Pi velkém významu a rozšíení „Matinu" byl lánek teuta

velmi dležitý. Otázka byla postavena, „le probléme était lancé'V

jak íkají Francouzi. Propaganda, vedená v Paíži drem Bene-
šem, mla proraženu cestu. Úspch tento umožnil také Masa-
rykovi, aby s nárokem na pozornost a zájem podal vlád a poli-

tikm podrobnjší memoranda dvrná, jednající o jednotlivostech

eské otázkj' a také o jiných otázkách války.

Vedle toho pokraoval Masaryk ve své politice vdou, již za-

hájil v Paíži již na podzim. Dne 22. února ml na Sorbonn
pednášku o Slovanech ve svt, první v ad pednášek pi-
pravených nov založeným C) stavem slovanských studií. Píleži-

tosti této použil Masaryk, aby se dkladn vypoádal ped elitou

francouzské veejnosti s potutelnou zbraní, které odedávna — a
také za války — Nmci a MatFai proti nám na západ užívali:

s hrozbou výbojného panslavismu. Bylo toho potebí už proto,.

že tehdy poaly se šíiti zprávy — pedevším zásluhou Nmc —
o dvojí orientaci v eském hnutí, západní a východní. Odtud byl

jen krok k domnnce, že dláme politiku dvojí tváe, mající za

úel podle okolností tu neb onu stranu oklamati. Proti tomu byla

jediná zbra: úplná otevenost a pravda. Masaryk k tomu použil

výtžk své celoživotní vdecké práce, celé upímnosti své d-
jinné a mravní filosofie. Vyerpal problém v celé jeho šíce a
hloubce, rozvinul sociologický obraz pítomného stavu Slovanstva

a Evropy a odvážn otevel nejvzdálenjší perspektivy. Tento
projev pedního slovanského filosofa-politika, jenž mezi sou-

asníky nejhloubji pronikl do osudových otázek pomru mezi

západem a východem Evropy, bude snad teprve v budoucnosti

náležit ocenn. Autor j.Ceské otázky"', ..Slovanských studií" a

spisu „Rusko a Evropa" nevyhýbal se opatrnicky choulostivým

stránkám otázky. Vyložil, jak Slovanstvo pi své rozmanitosti je

celkem jednotnjším nežli skupina germánská nebo románská.
Je veliké a má velikou budoucnost. Vývoj jednotlivých jehe
vtví nedá se zadržet, musí se s ním poítat. Ale máme dobré
svdomí. Jde jen o svobodu, o právo, o mír celého svta. Demo-
kratický západ mže a musí jít s námi. Nebezpeí ze Slovanstva
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Evrop mže vzejíti jen tím, že západ bude klásti pekážky pi-

rozenému a oprávnJiéniu jeho vývoji. Výbojný panslavismus éi

panrusismus je bu pelud, jenž mezi Slovany samotnými nemá

pdy, anebo potmšilá, podvodná zbra pangermánského šovi-

nismu, jemuž jde o to, aby svt pro strašidelný pízrak domn-

lého nebezpeí v budoucnosti zapomnl na nebezpeí skutené,

pítomné, které v tichosti uskuteiíuje svj plán a rozestírá své

sít. Nepítelem je ne panslavismus, nýbrž pangermanismus ;
ti,

kdo nechávají mu na pospas menší slovanské národy, jsou jeho

spoluvinníky, pracují pro pruského krále, a vedou politiku, která

jediné snad mohla by pivodit nebezpeí slovanské, ponvadž

zoufalství mohlo by pak vehnati porobené Slovany v náru

Ruska teba i výbojného.

Masaryk hájil tu staten slovanský program na nkolik strany

nejen proti nmecko-maarské nepoctivé propagand, nýbrž

i proti tm, kteí podceujíce slovanské hnutí v Rakousku, hle-

dali v nm nanejvýš zbra k nátlaku na Víde, aby — jak dou-

fali — odhodlala se konen už opustiti Nmecko. Míil též proti

nebezpeí z Ruska již tehdy se ohlašujícímu, že Petrohrad spo-

kojí se Východní Halii a úpravou hranic kongresového Polska,

nestaraje se o echoslováky, o Poznasko a sjednocení Jihoslo-

vanu. Míil konen i proti Rusm, kteí byli by rádi všechny

otázky ešili, ale sami bez západu, když ne tentokráte, tedy po-

zdji a to ovšem hodn centralisticky, imperialisticky. Všichni

jist vycítili svj díl a vycítili, že mluví zde muž, jenž nestaví

si cíle podle okolností, nýbrž hledí daleko do budoucna a ví
ve Slovanstvo veliké, svobodné, federalisované, jež bude na

civilisaci pracovati spolu se západem.

Masaryk šel na koen vci, ka: „Je velmi pochopitelno, že

malé slovanské národy vidí ve velikém Rusku svého mocného

ochránce. Nemže tomu býti jinak, jsou-li neustále ohrožováni

od Nmc a jestliže ostatní velicí národové nejeví o n zájmu.

eknu ješt více, nebojím se tvrditi, že práv západní národové

jsou zodpovdní za panslavismus tím, že bud západní a jižní

Slovany pímo ohrožují nebo je nechávají na pospas nmecké a

rakousko-uherské hegemonii. Panrusismus neudlalo ani Rusko

ani ostatní Slované. Naopak národové slovanští, pes to, že jsou

nmeckvm nebezpeím stále ohrožováni, zstávají žárliví na

svou individualitu a nezávislost... Politický panrusismus a pan-

slavský centralismus, jak nám ho líí Nmci a Maai, nebyl

nikdy v našem programu. My chceme více než to. daleko více!

Co chceme? Vždy jsme žádali a pedevším žádáme utvoení fode.

race jež svobodn bude pracovati pro civilisaci. Za tím úelem

chceme svobodu a nezávislost. Proto dovoláváme se pomoci
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Ruska jakožto nejvtšího a nejmocnjšího slovanského národa.
Avšak dnes doufáme nalézti tuto podporu také u spojenc."
Masaryk hluboce podepel svj výklad rozborem slovanské

filosofie a poesie. Na Dobrovském, Palackém, Obradovicovi,
MickicAA iczovi ukázal slovanský ideál humanitní, na Puškinu a
Dostojevském slovanský kosmopolitismus, na Tolstém a Chelic-
kém slovanský odpor proti násilí. „Ideál slovanský jest ideál míru
a smíení, ideál demokratický. Není náhodou, že C'ech Chelcický
a Rus Tolstoj jali se znovu hlásati lásku k bližnímu, která jde
až k principu neodporovati zlu. To proto, že oba jsou Slované,
Slované, o nichž se íká, že jsou mírní jako holubice a prosti vší
energie bojovné. Ale to není zcela pesné. Slovanm nechybí
energie, jsou podivuhodní vojáci. Ale je pravda, že nebojují le
z pinucení a jediné na obranu."
Masaryk tehda ješt netušil, jak lychle blíží se tragická revo-

luce ruská, která osudným a neekaným zpsobem potvrdila jeho
slovo o slovanském odporu proti výboji a násilí. Netušil, jak velký
bude míti význam pro výsledek války, že podailo se mu sku-
ten a zavas nalézti podporu pro porobené Slovany také u zá-

padních spojenc; netušil, jakou djinn významnou, neoceni-
telnou službu prokáže Slovanstvu a Evrop, že dokáže svým
slavným revoluním eskoslovenským vojskem, že opravdu „pro-

bouzejí se ve Slovanech pod tlakem Nmc a Maar staré dobré
vlastnosti vojenské jejich pedk," jak tehdy na Sorbonn tvrdil,

a že poblouzení ruského „poraženstva" pod nepochopeným heslem
neodporování zlu, není posledním slovem Slovanstva.

Také ve Francii tehdj- nevdli ješt, kam povede spolupráce
Francie s eským revoluním hnutím, navázaná setkáním Brianda
s Masarjkem, Ne, žeby byli neupímní. Upímnost a poctivost

francouzské pomoci vjsvítala nejléjie z toho, že vláda ekla
pesn a urit: máme k vám sympatie, sledujeme se zájmem váš
boj, Francie vždy bude míti zájem na osudech eského národa.

Závazk programových nebjlo, nebjio zejména smlouvy, for-

mální záruky, kterou nkteí neprozíraví našinci byli by chtli

jako podmínku našeho nesmiitelného boje. V Paíži brali do-

opravdy už tehdy ^Masarykovo sdlení, že je ve spojení s domo-
vem, že Cechy jsou vlastn celé v revoluci po boku spojenc,
mli o tom i doklad} ; ale pece jen v této form eský problém
byl pro n novinkou; neb3'lo lze se diviti, že ve smrtelném zá-

pasu Francie mli zetel obrácený pedevším jen na vjpuzení
vetelce a na pomoc bezprostední, vojenskou. Za takové situace

francouzský slib mohl znamenati také jen tolik, že pi jednání

mírovém bude v Paíži na požadavky naše pamatováno pi even-

tuálním jednání o smír s Rakouskem. Nebezpeí to jevilo se od
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poátku v nejrznjších formách a stalo se pak hrozivým zejména

v zim IDlti— 17, kdy Víde zahájila svou velkou mírovou ofen-

sivu jednak v Rusku se Stiirmerem, jednak u Francie Sixtem

Bourbonským. Pro eské hnutí znamenalo to píkaz: pesvdo-
vat, pracovat dijilomaticky, ale nespoléhat na sj mpatie a sliby,

vésti bez únavy dále propagandu, organisovat hnutí tak, aby

stalo se silným váleným initelem, po pípad jádrem píštího

státu.

„Z VLASTNÍCH SIL"

Dne 25. ledna 1917 vyšlo v „eskoslovenské samostatnosti",

penesené zatím z Annemassu do Paíže, po vypovzení jejího

redaktora ze Švýcar, prohlášení prof. Masaryka o naprosté

finanní nezávislosti Národní rady vi všem spojencm, které

konilo vtou: „My svou politickou samostatnost nevyžebráváme,

nýbrž ji budujeme z vlastních sil." Prohlášení toto stalo se nut-

ným, protože len Národní rady poslanec Diirich, poslaný v lét

r. 1916 do Ruska, aby organisoval naše vojáky, dal se zatím

v petrohradském zahraniním ministerstvu od madarofila a re-

akcionáe Priklonského pesvdit, že Masaiykova „anglo-

filská" politika je Slovanstvu nebezpená a že tedy musí v Rusku
založit jinou Národní radu, na Masarykovi nezávislou, složenou

z len vybraných v dohod s ruskou vládou a podporovanou

vydatn z vládních penz ruských. Slo tu pedevším o nutnou

obranu proti možné výtce zištnosti našeho hnutí, ale také o od-

ražení nebezpeného útoku na jeho nezávislost a jednotu, která

pak nemohla být v Rusku zachránna jinak než vylouením po-

slance Diiricha z Národní rady, což také ješt ped revolucí

v únoru 1917 se stalo.

Již z tolio je vidt, že památné slovo Masarykovo „z vlastních

sil" nutno vykládat ve smyslu širším než jen finanním. Šlo také

o vlastní síly myšlenkové a mravní, o politický princip.

A vskutku, slovo to dobe se hodí za heslo celé politické práci

Masarykov za války, zejména pak k období tuhého zápasu s ne-

bezpeím pedasného míru prostednictvím Vídn, jemuž Ná-

rodní rada Masarykova musila eliti na západ r. 1916 a 1917

ped ruskou revolucí. Kdyby byli západní spojenci již ped se-

sutím ruské moci nevidli, že jdeme z vlastních sil, nezávisle

proti Rakousko-Uhersku a Nmecku, bez zetele na vlastní jejich

rozpaky a na ruské kolísání, kdyby byli nevidli, že eskoslo-

venské hnutí den ode dne stává se silnjším a pevnjším, Vídní

a Berlínem obávanjším, že Masaryk stojí vlastn v ele spoje-

necké kampan pod heslem ,.jusqu"au bout" — až do konce —
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a že s námi nutno vážn poítat, mohla válka a zejména osud
Rakouska dopadnouti docela jinak.

Bude lze teprve i)ozdji zachytiti celý význam a úinek ohromné
práce, kterou vykonal Masaryk v Londýn po svém návratu
z Paíže od bezna 1915 až do 5. kvtna 1917, kdy odjel do Ruska.
Dnes je možno nartnouti ji pouze v hlavních rysech. Do doby
té spadá pedevším rozsáhlá propaganí kampa slovem i tiskem,

kterou Masaryk v Londýn osobn ídil a jež mla ohlas v celém
svt. Pomocí dávného svého pítele a spolupracovníka Seton-

Watsona založil pedevším týdeník „The New Europe", — Nová
Evropa, který záhy dobyl si velikého vlivu v zemích spojeneckých
i neutrálních. V ad lánk pod názvem „Budoucí postavení

Cech" probral tu Masaryk do podrobností problémy budoucího
eskoslovenského státu po stránce statistické, populaní, ekono-
mické, politické a mezinárodní. Psal o Nmecku, o otázkách slo-

vanských. Vren svému názvu, zabýval se list pirozen i ji-

nými problémj^ evropskými, jichž ešení ml pinésti píští mír
svtový, trvalý a demokratický. Pitom Masaryk, zakladatel a in-

spirátor listu, zstával sám v pozadí, jen jako jeden z mnohých
pispvatel, nebo šlo o to pedem eliti výtce pedpojatosti

eské propagandy.

Brzo zaal ovšem Masaryk vystupovati v tisku svým jménem
a svou autoritou, která stále vzrstala. Získal pro stálé spolu-

pracovnictvi rozšíený týdeník „Everyman" ízený publicistou

Sarolea, kde jeden as, týden jak týden byly bezpen informo-

vané lánky o pangermánském plánu Stední Evropy, o problému
slovenském, o Maarech, o rakouském pacifismu a p., psané bu
samotným profesorem Masarykem, nebo pozdji drem Osuským
vyslaným ze Chicaga Slovenskou ligou, neb jinými. Konen
zjednal si Masaryk spojení s vlivným tiskem londýnským i pro-

vinciálním. „T i m e s" bj ly dobrým spojencem zásluhou odda-

ného Masarykova pítele a obdivovatele W. S t e e d a, editele

zahraniní rubriky tohoto listu. K tomu pistoupily brzo: Evening
New s, Pall-Mall, Scotsman, Newcastle Chronicle, Birmingham
Post, Graphic a mnohé jiné. Pihlásily se i listy americké, kte-

rým jméno Masarykovo nebylo neznámo. Co chvíli byl v tom neb
onom z tchto orgán njaký Masarykv interview, píležitostný

projev neb i polemika. Kampa tato mla protjšek ve vydatné

práci tiskové kanceláe, zízené pi paížském generálním sekre-

tariátu Národní rady, který obstarával zase tisk francouzský a

pomocí své ímské kanceláe též italský. Prvního cenného uznání

této práce dostalo se Masarykovi a jeho pomocníkm nejapnou

a zlostnou nmeckou denunciací. „Miinchener Neueste Nach-

richten" ze 16. ervence 1916 pinesly zajímavý lánek „Aus
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Masaryk's Kiihe". „V Paíži a v Londýn — praví autor —
líí se v nesetných brožurách a láncích, s jakou touhou zotro-

ení národové dunajské monarchie ekají na píchod ruských vy-
svoboditel, kteí vyprostí je z habsburského jlia. Mají tam
jednoho klasického svdka, úctyhodného pana profesora Masa-
ryka, který nejnestoudnjším zpsobem hanobí stát, z nhož po
vypuknutí války tak rychle odešel. Zejména po odsouzení doktora
Kramáe vnuje pan Masarj k všechnu svou péi tomu, aby proti

habsburskému státu vypravil do pole své tiskové kozáky, kferým
vždy nejdíve pete nejdvrnjší vci o Rakousko-Uhersku.
Brzo tu, brzo tam vyjde lánek, jehož duševního otce není nikte-

rak nesnadno poznati. Je na ase, aby byl oznaen kalný pramen,
z nhož prýští ona kalná voda, nebo tato válka podala nám
dkaz, že lež z Paíže a Londýna sj stematicky šíená vj konává
vliv na celou polovinu svta, a nebudeme li proti tomu bojovati,

záhy pijaty budou lži o Rakousko-Uhersku jako potlaovateli
národ za axiom ode všech tch v neutrálním svt, kdo neznají

pravdu . .

."

To byl dkaz, jak nejen Rakušani, ale i Nmci obávali se Ma-
sarykovy práce. Podobný doklad pinesla „Frankfurter Zeitung"
(ze dne 26. listopadu 1916), když referovala o velikém meetingu,
který dne 11. srpna uspoádali v Londýn zástupci slovanských
národ u píležitosti dvouletého výroí dne, kdy vyhlásila Anglie
válku Rakousko-Uhersku, Vedle vdce anglických tradeunionist
J. A. Seddona, vedle Seton-Watsona a Hinkovie promluvil zde
i prof. Masaryk, který tehdy již velmi oste vystoupil proti na-

djím v Rakousko-Uhersko, které v Londýn velmi houževnat
se udržovaly.

„Vera jsem etl — pravil Masaryk — lánek, že Rakousko-
Uhersko je donuceno Nmeckem, že se mu nelíbí bojovati proti

našim spojencm. To však, dámy a pánové, je velký omyl. Ra-
kousko-Uhersko je dobrovolný a ocliotný spojenec Nmecka, spo-

jenec pangermánské stední Evropy. Rakousko-Uhersko je pední
stráž Nmecka na Balkán a v Turecku. Rakouský císa Franti-

šek Josef se vzdal své autority jako vrchní vládce. A je pova-
žován za vrchního velitele armády, ten skutený vrchní velitel

v Rakousko-Uhersku je nyní Hindenburg, a vy porozumíte, že

eši nemohou pijmouti takového krále . . . Rakousko-Uhersko
bojuje proti vlastním národm . . . Tato válka je jen piosteným
zpsobem války, kterou vede neustále proti Slovanm a nen-
meckým národnostem." V Nmecku dobe chápali, co to znamená,"

kd5'ž muž takové váhy jako Masaryk boil tak úinn legendu

o nevin habsburské monarchie na válce, legendu, kterou Nmci
od jisté doby nepímo podporovali. A Masaryk byl vpravd ko-
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runiií svdek: vykládal z vlastní zkušenosti, jak z Vídn pra-
covalo se k válce povstnými falsifikáty už od krise bosenské.
„Frankfurter Zeitung" pokusila se tehdy znehodnotit tuto Masa-
rykovu politiku a zárove upozornit Rusy, že anglický zájem
o malé národy není pro petrohradskou vládu bez nebezpeí:
„I kdyby po válce — psal tento list — prof. Masaryk chtl ve své
agitaci pokraovati, v Londýn sotva ješt najde njaký zájem
o práva malých národ, leda u nkolika idealist, kteí již ped
válkou o n se zasazovali, ale u vlády s Ruskem tsn spátelené
málo sluchu nalezne."

Agitace Masarykova ovšem práv po takovýchto jedovatých
odezvách nmeckých vždy zdárnji pokraovala. Krátce po srp-

novém meetingu v msíci záí docílil Masaryk od anglické vlády
dlouho odpíraného dovolení utvoiti eskou legii v britské armád.
„London Czech Legion íor British Service", která ustavila se

v potu asi 100 muž, kdj ž výbor malé eské kolonie londýnské
byl vyhlásil dobrovolnou mobilisaci pod Masarykovým heslem:
„Každý svdomitý ech ted musí jíti proti Rakousku, a to se

zbraní v ruce!" Takový in, by vojensky málo dležitý, ml
u anglické vlády velkou váhu mravní jako doklad eského od-
hodlání a discipliny.

Nejprudí tiskovou a diplomatickou bitvu bylo nutno svésti

v zimních msících 1916—17, kdy pátelé habsburské dynastie

pomocí rodiny bourbonské napiali všechny síly ke zdárnému jed-

nání o mír, zdánliv separátní, s Rakousko-Uherskem. Hlavní boj

ovšem sveden byl v Paíži, kde už tehdy byl sted dohody, a kde
útok pátel Rakouska soustedil se s nkolika stran. Pracovali
píbuzní rakouské císaovny, pracovala ultramontánní šlechta,

pracovalo se se strany španlské, také polské a ani socialistické

cesty — pes Holandsko — Rakušané neopominuli. První naše
cenné vítzství v této kampani, jehož dalekosáhlý, rozhodující

význam teprve pozdji se objevil, bylo v odjjovdi spojenc ze

dne 10. ledna 1917 na dotaz presidenta Wilsona o válených
cílech. Mezi podmínkami míru uvedeno tu „osvobození echo-
slovák". Byla to pro Rakousko-TJhersko a jeho pátele a jed-

natele hrozná rána, pro ostatní veejnost veliké pekvaijení.

Málokdo tušil, že politika eské emigrace má už takový vliv.

V politických kruzích, kde se vdlo, že jméno echoslovák do-

stalo se do noty zásluhou francouzského ministerského pedsedy
Brianda a direktora ministerstva zahrani, vcí Berthelota, a kde
byly též známy usilovné pokusy Rakousko-Uherska, vyskytlo se

též mínní, že jde jen o obratný prostedek vykonávati nátlak

pi jednání s Vídní. Ti ovšem, kdo znali stav rakouské otázky,

zejména pátelé tak zv. rakouského míru, dívali se na vc
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vážnji. Zejména je zarazilo, že vyskytlo se tu po prvé, dokonce
v tak vážném, historickém dokumentu jméno eclioslováci a ne
Oeši, jak b3'lo dosud zvykem. Roziunli, že je to útok na Maary,
pro nž už pouhé uznání existence národa eskoslovenského bylo

naprosto nepijatelné a znamenalo pro n boj na život a na smrt.

l*roto vedle vdc propagandy rakouské pátelé Maar a Ma-
ai sami, kteí mli zejména v Londýn své agenty, nepodceo-
vali eskoslovenské politiky tak jako mnozí politikové sjjoje-

netí, kteí nevidli do jejích dvou hlavních dílen, 21 Plats
Lané v Londýn a 18 rue Bonajiarte v Paíži. Málokdo tušil,

'jakou horenou práci vj konala eskoslovenská propaganda a
revoluní diplomacie v tchto dnech, v nejzazším naptí sil a
s vdomím osudové vážnosti chvíle. Na venek nebylo Vidt nitky,

které vedly od Masaryka a Beneše k velk)'m žurnálm, které v tu

dobu ráz naráz uveejovaly zprávy o vnitní situaci Rakousko-
Uherska, o jeho pomru k Nmecku, o stavu vcí v Cechách.

Ze Švýcar šíily se zprávy o rozhoení vídeských Nmc
proti Berlínu: bylo teba ukázat, jak Lammasch, Forster a jiní

hlasatelé nové orientace Rakouska, pracující ve spojení s dvorem
Karla a Zity, jsou bezvýznamnou skupinou proti velkým n-
mecko-rakouským stranám, které byly úpln v zajetí všenmectví
a upímn — ostatn podle pravdy — byly pesvdeny, že Ra-
kousko je možné bu nmecko-maarské anebo nebude ho vbec;
šíilo se, že Karel pomocí Clam-Martinice, eského šlechtice, zahá-

jil novou politiku v Cechách, kde prý získal souhlas šlechty a vliv-

ných stran pro rozsáhlou revisi ústavy ve smyslu federalistickém

:

bylo teba ukázat, že Clam-Martinic je Nniec, že eské šlechty

není, že nový kurs je vlastn podvodem, v eském lidu že odpor
práv roste; šíilo se, že v Nmecku se hrozí nové ijolitiky císae
Karla a echa Clam-Martinice: bylo teba ukázat na vážné pro-

jevy v Nmecku, v „Berliner Tageblattu", „Frankfurter Zeitung"

a jinde, kterých velké listy v Paíži a Londýn nedovedly si

náležit všimnout a ze kterých bylo vidt, jak rozvážné živly

v íši vítaly možnou zmnu fasády v Rakousku, jež mohla by
vídeské vlád usnadnit úlohu prostednílía mírového jednání,

pro nž v Nmecku, pes harašení meem, byla silná nálada.

Šíilo se, že mírová nálada spojencm pátelská je zejména v Bu-
dapešti, kde podle zpráv londýnského „Morning-Postu" pronášely

se v parlament plamenné ei proti Nmecku a pro dohodu se

spojenci: bylo teba odhalit — a Dr. Osuský udlal to dobe —
podvodného zpravodaje z Budapešti pana Szebenja-ho, jenž sedl
v Jjondýn, a ei politik jako Karolyi, Batl)yanyi a jiní nejen

falšoval, .ale docela si i vymýšlel spoléhaje, že mimo nho nikdo

nete maarských novin a nemá z Budapešti zpráv; bylo teba
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ukázati, že i kdjby snad rakouský dvr se svou malou etou
vniých ciitl opravdu obrátit, nebude moci pedevším pro odpor
Maar, icteií nikdj' dobrovolné nevzdají se inlegrily Líher, ne-
pipustí poctivého íederalismu, nepipustí spojení echoslovák
a Jiiioslovan a k tomu vždy budou potebovati pomoci z Berlína,
jemuž dekují už za vjrovnáni z roku lb67.

V dob, kdy v echách bylo ješté ticho, pod surovým útiskem
persekuce, ISiárodní rada 3Iasarykova v Paíži a Londýne dodá-
vala zprávy, psala a inspirovala lánky, podávala memoranda
a dvrné iníormace, slovem dovedla z eskoslovenské otázky
udélati svdomí spojenc. 1 když nemohla docíliti, aby spojenci
oteven pijali do programu již v prvním svém spoleném zá-

vazném i)rojevu utvoení samostatného eskoslovenského státu

a rozbití Kakousko-Uhska, docílila pece, že, když hrozilo ne-
bezpeí poloviatého, kompromisního míru na úet potlaených
rakouských národ, srazila nadje Vídn, pomohla nejpodstat-

nji odrážeti a rozmetati intriky, které mly za úel zachrániti

pro degenerovanou dynastii ze stedovku zddnou moc a

prestiž, odvrátiti zasloužený trest za zloinné vyvolání válkj',

oloupiti svt o positivní smysl strašného krveprolití a zabezpe-
iti nadále hegemonii nmecko-madarskou ve stedu Evropy.
Presidentu Masarykovi, jehož jménem a autoritou všechna tato

práce byla vykonána, náleží ped djinami ohromná zásluha, že

postavil se v elo politiky, která zmaila jednání s vinníky války,

pedstaviteli feudalismu, imperialismu a militarismu, kletbou

Evropy, a že podailo se to díve, než národové, o kterých —
bez nich — mlo býti rozhodováno, zejména národ eskosloven-
ský, mli sílu a možnost sami se pihlásiti mohutným rozmachem
ke slovu a vzíti svj osud do vlastních rukou.

Historik bude pozdji moci lépe oceniti nežli dnes, jaký mlo
význam, že již ped notou Wilsonovi Francie 3. února 1916 slíbila

Masarykovi pomoc pro eskoslovenské požadavky; že již v er-
venci 1916. ped odjezdem Šíefánikovým do Ruska, dala se získati

pro myšlenku samostatné eskoslovenské armády pod autoritou

Masarykovou, že již v srpnu vidla, z ujednání Štefánikova s na-

ším hnutím v Rusku, že za Masarykem stojí vedle mohutné orga-

nisace v Americe nemén silné a politicky velmi významné hnutí

vojenské v Rusku a že tedj- Národní rada eskoslovenská je

skuten více než skupina radikálních politik, že jest orgánem,
který se vdom snaží vytvoiti jádro nového státu.

I nepátelé to tušili, a proto práv po uveejnní památného
programu spojenc v lednu 1917 zahájili zoufalý útok na Masa-
rykovu politiku V Londýjié postavil se proti Masarykovi osobn
vlivný politik Noel Buxton, který v „New Statesmanu" a pak
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zejména v „Nation" (ze dno 20. ledna 1917) prudce vjpadl proti

])ožaduvku samuíitatnho cskusluvcnskchu státu a ruxbiti Ka-
kouska. „Rozdlení Rakouska — íkal — by porušilo rovnováhu
velmocí," pi emž pirozen bil na nebezpeí slovanské, ruské;

„. . . znamenalo by další ztrátu snad pul milionu anglických ži-

vot... samospráva pro ech}' staí... spojení Cech se Slo-

váky jest jen snem malé skupiny teoretik." Útoky tyto byly ne-

bezpené, bylo vidt, že autor zná vc a ví, o em mluví. Stála

za ním mocná strana. Masaryk odpovídal v tisku, organisoval

protiakci. Již 31. ledna zahájil Setou-Watson na Kings Collego

v Londýn cyklus pednášek o Slovácích a Maarech, kterému
Blasaryk pedsedal. Vdci, že vdecká, historická pravda je nej-

lepší zbraní proti takovýmto útokm.
Také v Paíži rozpoutal se teprve po not spojenc americ-

kému presidentovi prudký zápas o Rakousko. Teprve do této

doby spadá poátek vellcého pokusu habsburského dvora pro-

stednictvím prince Sixta Bourbonského, teprve tehdy poalo se

na venek jeviti, kam smuje ruská vláda Stiirraerova, zaali
kolísati i dobí naši pátelé mezi Rusy a nejednou se strany, od-

kud nejmén dalo se nco takového oekávati, slyšeli jsme, že

sj)ojenci nemají práva pominouti píležitosti k míru. Pevrat
v Rusku zatlail naas nadje vídeského dvora. Zejména Ma-
ai se zalekli. „Világ'\ list maarského demokrata Jasziho, dal

v ísle ze dne 11. dubna 1917 zeteln na jevo své obavy v lánku
„Ti profesoi", v nmž reprodukoval pozdravný telegram, ])o-

slaný hned po pevratu Masarykem novému zahraninímu mini-

stru ruskému Miljukovu, a dodal: „Kdo si pete verejší pro-

hlášení Miljukovovo" — šlo o jeiio projev k zástupcm tisku o mí-

rovém programu — „mže vidti, že jeden profesor druhému oko
ncvyklove, b«a ani tetímu, profesoru Wilsonovi . . . Každý mu/e
se pesvditi, že mnohé vty Miljukovova programu jsou. jako by
je Masaryk byl diktoval." Bystrý maarský politik tu již vidél,

že Masaryk patí mezi nejpednjší pedstavitele vítzn postu-

pující demokracie svtové, která znamenala konec maarské a
rakouské nadvlády. Miljnkov ovšem zmizel záhy v i)ropaílliši,

Nmcm podailo se vydatn a s úspchem pispti k tomu, nhy
nepochopená hesla demokracie, svobody a míru obrátila se proti

armádám, které opravdu za statky tyto zápasily. Ale clidy uŽ
od 2. dubna byla ve válce Amerika, ve jménu velikých demo-
kratických princip Wilsonových, a také v Cechách už zvedalo

se vichrem mohutné lidové hnutí, které pak 19. kvtna projádilo

svou majestátní vli památným revoluním projevem eských
spisovatel. To byly neklamné píznaky ohromné moci onoho

initele, k nmuž odvolával se Masaryk svým slovem „z vlastních
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sil", které v nejtžší chvíli ekl jménem národa ve tvá ruské
autokracii. Byla nezadržitelná moc svtové demokracie, které

eskoslovenská revoluce bylar pední stráží na bašt obklo]>ené

nepáteli.

Toto své pesvdení formuloval Masaryk také veejn již

v msíci dubnu ve významném lánku „Od theokracie k demo-
kracii" v londýnském týdeníku „The New Europe": „Svtová
válka — o tom nelze pochjbovaíi — zavede svobodu a demo-
kracii do všech zemí a píklad ruský bude míti veliký vliv, jak
jest již patrno z diskuse v Nmecku. Skutenost, že válka byla

vedena národy samotnými, podkopává postavení absolutistického

monarchismu též v jiných zemích než v Rusku . . . Jde o boj mezi
autokracií a demokracií! Nové Rusko není již pekážk(»u pravé
demokracie a doufáme, že ruská demokracie, af již bude její

právní ^'ývoj jakýkoli, nepoleká západních demokracií, jež v díi-

sledku zvláštních s>ých pomr staly se pi vší svobod ponkud
konservativními. Demokratické Rusko bude nadšen pozdraveno
Amerikou. Východní otázka, jež je vlastním pvodcem této války,

postupn zaniká v otázce svtové.*' Z tohoto projevu je vidti
už, jak Masaryk myslil na eskoslovenský stát, který nebude se

bát radikálních reforem a no\'ých cest v demokracii; v tu dobu
ml ovšem ješt dvru ve šastný prbh ruské revoluce, od
které v prvé chvíli celý národ ekal, že vezme a podrží iniciativu

v ešení slovanských otázek a že bude pirozenou oporou jak

naší neodvislosti, tak naší demokracie. Byla to víra, kterou Ma-
saryk tak krásn vyjádil v první radosti z pádu ruské autokracie

ve svém telegramu pedsedovi dumy Rodzjankovi, kde pravil:

„eši a Slováci radují se z vaší revoluce, která znamená poádek
a vítzství. Uskutení se ideál nejznamenitjších Slovan. Slo-

vanstvo nebude již veliké jen ve smyslu zempisném, nýbrž stane

se velikým i duševn. Vždy jsme milovali ruský národ a v této

válce postavili jsme se na stranu slovanských bratí proti spo-

lenému nepíteli. Tisíce a tisíce mrtvých obtí kruté rakouské
pomsty jsou nyní též mucníky ruské svobodj. Tím, že dáváte

svobodu a rovnost Rusku, celé osmin veškerého lidstva, roz-

ešili jste i otázky slovanské . .

."

Víe této, kterou chovala vtšina slovanských pracovník a
emigrant na západ, porozumí historik úpln teprve v sou-

vislosti s projevy státník dohodových, na západ, kteí v té

dob — Lloyd George i Wilson — poali naznaovati, že slib

osvobození echoslovák a ostatních porobených národ Ra-
kousko-Ulierska neznamená rozbití habsburské monarchie. Tu
zraky tchto porobených pirozen obracely se s nadjí k Rusku.
Nadje ty však rychle klesaly. Štefáník, jenž vrátil se z Ruska
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v dubnu do Londýna a Paíže, pinesl zprávy nepíznivé. I situaci

politickou na západ polcládnl pro nás za velmi nepíznivou a

vyslovoval se, že vc naše mže býti ztracena, nepostavíme-li do

podzimu armádu.

Za této situace odjíždl Masaryk dne 5. kvtna z Londýna do

Ruska. Neztrácel nadje, že ruský front dá se ješt zachránit od

úplného rozkladu; ale hlavním jeho plánem bylo: za každou cenu

eskoslovenské vojsko, co nejvíce vojska! Chystal se navázati

na jednání zapoaté již Šefánikem v Rusku na základ dohody
s Francii, která slibovala ást našich dobrovolník vyzbrojit na
své front jako samostatnou jednotku. Masaryk nemohl tehdy

ješt tušiti, jak v Rusku vci se vyvinou a co všechno osud vy-

žádá si od našich „vlastních sil". My v Paíži v 18 rue Bonaparte
tušili jsme velmi urit jedno : že v posledním aktu svtové války
a revoluce osud národního našeho zápasu závisí na Masarykovi,

na jeho vlastních silách. Pomyšlení, že by na cest mohl snadno

zahynouti nmeckým torpédem neb minou neb upadnouti do za-

jetí, bylo hrozné. Nalézám ve svých poznámkách, v jakém roz-

ilení a s jakými úvahami ekali jsme v Paíži zprávu o Masa-
rykov píjezdu do Ruska: 10. kvtna. — „Neklid stran jeho

cesty. Dojel ? Bylo by neštstí, kdyby byl chycen neb potopen . .

.

My bychom musili tvídit, že je stále v Londýn . . . Dávali bychom
lánky do novin jeho jménem atd. Bylo by to hrozné ! . . . Je jako

Srb. Starý lovk. Snad by se mu podailo dostati se z Nmecka,
kde pouštjí starší lidi, aby je nevyjídali. Kdybychom ho ztra-

tili . . , Mimo to také se Štefánilcem je zle . .

."

Ale pi všech tchto strašných perspektivách zstávala na
dn nejen nadje, ale skoro jakási jistota: Vždy to není možné.
Masaryk musí dokonat své dílo. Však on sám ví, že lidé mají
zde každý své poslání a že neumírají, pokud ho nesplnili. Ne-
ví ovšem slep. Pi každé cest po moi je pipraven na ztrosko-

tání, pamatuje na pás, na lahviku koaku a pouuje ostatní, že
ped potopením nutno skoit zavas do vody. — I pi katastrof
Masaryk by se zachránil.

Masaryk dojel a splnil v Rusku své posláni. Vykonav na zá-

pad, co bylo poteba, zjednav si podporu západních demokra-
tických stát, bez níž armáda naše v Rusku nikdy nebyla by se

stala tím, ím byla — vojensky a politicky — pišel do Ruska
dokázat svtu, že náš národ za nejtžších podmínek dovede
z vlastních sil uhájit si svj ideál a svou neodvislost, že dovede
z vlastních sil srazit se v organický, živý, ulváznný celek, a je-li

pesvden, že jde o obranu, o dobytí i uhájení svobody, jest

ochoten pohádkového hrdinství.
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evoluní hnutí na Rusi nezrodilo se ani pímým,
ani nepímým vlivem Masaiykovým. První jeho

základy vyrostly r. 1914 bezprostedn z oné via-

slenecké nálady, která zachvátila Rusko na po-

átku války. innost ta nevyrstala z koen ist
eských, byla siln prosycena prvky ruskými.

Ideologie tohoto hnutí nebyla píliš vzdálena ofi-

ciálního hesla „Za víru, cara, vlast" a jeho organisátory a v rci
byli vtšinou lidé, kteí se nejen úpln odcizili psychologii eské,

nýbrž pohlíželi také na cíle tohoto hnutí s hlediska zájm rus-

kých a ješt lépe eeno s hlediska zájm ruského carisniu. Prvá

memoranda, jež podána byla tmito pedstaviteli (Tuek-Koníek)
ruské vlád, pojednávala o koneném cíli eského hnutí tak, že

byla by se zmnila „provincie habsburská" v .,gubernii roma-

novskou". Hnutí mlo však aspo jeden úinek pro budoucnost

významný, že dalo vzniknouti družin, oddílu to asi 1000 muž,
složeného ásten z dobrovolník, ásten z Cech, ruských

poddaných a Rusku povinnjxh vojenskou službou; Tento oddíl

v letech 1914 a 1915 byl jediným pedstavitelem eského vojen-

ského protirakouského odboje v Rusku.
Také druhý proud revoluního hnutí vyrstajícího v adách

zajatc, jež válený osud nebo pesvdení zaneslo do Ruska,

vznikl bez pímé úasti Masarykovy a nálezci spíše k onm
spontánním projevm národního a slovanského cítní, o nichž

se Masarjk nejednou ve svých eech a projevech zmioval
a které byly podle vlastních jeho slov — nejmocnjším dvodem
k jeho rozhodnutí pro revoluci.

Hnutí rodící se v adách zajateckých lišilo se však od hnutí

doma podstatn tím, že pasivita, trpný odpor: „táhneme na Rusa,

nevíme pro ", byly zamovány aktivitou, oteveným po-

píráním rakousko-uherské myšlenky a snahou potírati ji jakými-

koliv prostedky, že ztrácelo svj ráz, stávalo se rozumovým,

že mlo již své vdce, mezi nž na prvním míst byl poítán Ma-
saryk. Tento druhý proud revoluního hnutí v Rusku, k nmuž
se pimkla znaná ást našich ruských krajan, ml zcela jiný

podklad ideový než hnutí, o nmž jsme se zmínili na prvém míst.

Jeho vdcové Klecanda, Pavl a ermák, posuzující ruské po-

mry s hlediska demokratického a nezatíženého balastem oficiál-

ního slovanofilství, skvle vyšoeného, zárove však falešného,

formulovali náš politický program v duchu eském a Masarykov
a od samotného poátku snažili se vytvoiti eskou akci revo-

luní, nesloužící výhradn zájmm jednoho státu.

Jest pirozeno, že vedoucí kruhy zmínných proud pi tak

hlubokých rozporech ideových jen s velkým sebezapením byly
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by niolily klidn vcdlc sebe pracovat a nikterak nepekvapuje,
že se záhy velmi pnuloe stetly. Nezmiovali b3chom se o sporu
pi této píležitosti, kdyby nebyl ml jobo výsledek základní
vyznaní pro celou naší revoluní akci a kd} by i)i tomto s]M»ru

nebylo ílo o jednotu naší revoluce, vedené Masarykem. Spor ml
nátr l)ojc osobního, jelikož pro pomry ruské nemohl na venek
býti založen a veden ideov. Trval plná dv léta a nejednou sta-

rost o úspch v tomto vnitním boji pehlušila starost o úspch
proti spolenému nepíteli. Vyvrcholil r. 1916, v dob, kdy so
všeobecné podmínky vnitního vývoje ruského zhoršily tak, že
ruská veejnost a inteligence pestala viti v jejich nápravu
bez radikálního ezu, bez revoluce. Pímo souvisel s touto
vnitní krisí ruskou a myslíme, že bez ní nebyl by vbec možný.
Byl podncován a rozdmychován germanofilskými kruhy vlád-
ními, jimž. jak so zdá, velmi záleželo na tom, aby zajatecká ve-
ejnost eskoslovenská b} la „uchránna" vlivu Masarykova. Pi-
pomeneme-li si souasn, že tyto kruhy vládní peovaly o to, aby
naši zajatci trvale kolonisovali nkterou neobydlenou ást Si-

bie a zanechali svých imkusti odbojových, nebude nám
tžko zjistiti ty, kdož chtli zniiti neb aspo seslabiti naši
akci.

Kok 1916 minnl ve znamení vítzství smru germanorilskcho
v ])oliticc zahraniní a krajn rcakního smru v politice vnitní.
Není divu, že toto Rusko, v jehož elo postavila se carevna
Alexandra Fcodorovna provázená erným stínem Rasputincm,
hledlo všemi prostedky rušiti eskou revoluci vedenou Masa-
rykem 7 dvojího dvodu, jednak proto, že nebylo v zájmu 1 o-

hoto Ruska osvoboditi slovanské národy, za druhé proto, že
naše akce proti Habsburkm jevila se zárove akcí proti mon-
archismu vbec. No nadarmo Priklonský, úedník ministerstva
zahraniních vcí, bývalý ruský konsul v Budapešti, pi svém
ústním sporu s Drem Štefánikem o osobu Masarykovu, odvod-
uje správnost intrik proti Masarykovi, odvolával se na tento

citát z jeho knihy „Rusko a Evropa": Za vlády otce Petra Veli-

kého, Alexeje Michajlovio, bylo popraveno jen penzokaz 7flt)0

a mohlo by se snad poukázat též na Anglii, kde za Alžbt}- bylo
popraveno pes 89.00tJ lidí. Tolik lidi nebylo dosud jiopravcno

za Mikuláše, ale poet život, zniených vinou vlády (tu nepi-
hlížím k obtem váleným) pevyšuje již tento poet. Setento
jon poet obtí poínaje tisíci, jež na Chodyském poli zahrnuli
již pi korunovaci Mikuláše II., pipoteme ty, kdo pedasn
zenn^eli na Sibii a v žaláích, vpotemc ty, kdo zahjnuli pi po-

gromech .. . Ví car o všem, co se dje jeho jménem, nebo neví?
Podpisuje tisíce rozsudk smrti, aniž by uvážil, co tato strašná
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ísla znamenají? Af ví i neví, af nvažnjc i neuvažuje, v ka/-
déin pípad budou oficiální obliájci a (i, kdo právnicky odinod-
iijí carisni, niít tžkou úlohu, budou-li jcš( dále chtíti hájiti

jnáva absolutního monaichismu. A tento car dal svolat miiový
kongres haagský."

J>s lo pro naši akci velmi nebezpené, že našla se v Rusku
skupina Ccchii, kteí byli ruské vládo nastrojení a kterým so

zdailo strhnouti do tohoto ovzduší také Diiricha a vedení kijcv-

skho Svazu eskoslovenských spolk na Rusi, a zstane vž<ly

zásluhou skupiny „echoslováka" (Klecanda, Pavl, ermák
a jiní) a ásti sboru spolupracovník Svazu (Chalupa, dr. Ta-
fojíll, Šeha, Dr. Kudcla atd.), že s nasazením vlastní bezpenosti
vrhli se do boje za oistu a záchranu naší revoluce.

Nemže býti lepšího objasnní podstaty intrik carské vlády

n jejích stoupenc nad to, které dávají úední dokumenty. „^\X

býti ntvoen komitét s oddlením v Kijevé, který by paralysoval

eskoslovenské hnulí, škodlivé Rusku. Existence tolioto komi-
tétu závisí na hmotné podpoe vládní. Návrh ministerstva za-

hraniních vcí, podporovaný ministerstvem vojenství, byl schvá-

len ministerskou radou, a bylo jioukázáno na tato opateni
8t)00 rubl a jako subvence na msíc listopad a prosinec minu-
lého roku 25000 rubl. Ustanovuje se hmotná podpora pro ko-

mitét ve výši 4.500 rubl msíné a pro asopis jej podporující

3500 rubl msín." (Žurnál ministerské rady ruské ze dno
IG. ledna 1917.). Kdo byl mínn oním „hnutím škodlivým Rusku",
není ani teba se šíiti, ostatn staí, když uvedeme jiný úední
dokument, který pi pozorném tení mezi ádky odhalí nám
i pramen i ony neslýchané intriky, s niniiž uaše hnutí v carském
Uusku zápasilo.

„Francie a Anglie projevují živý zájem o slovanské vci
a zvlášt eskoslovenské, z ehož vzniká Rusku nepíznivá ná-

lada rakouských Slovan, živená hlavn zástupci národních poli-

tických organisací, zízených na západ, jako jihoslovanského

komitétu v Londýn a eskoslovenské národní radj'^ v Paíži.

So zetelem na to, že podobná skupina Rusku nepi'átelská jo

také v Rusku, ehož si všimlo ministerstvo zahraniních vcí
i vojenské úady, a krom toho i so zetelem na to, že esko-
slovenská innost požívá finanní podpory cizích stát, a ko-

nen se zetelem na to, že je krajn nutno ochrániti zajatce od
vlivu této skupiny, jest nutno zíditi vedení eskoslovenských
vcí a podporovati asopis naklonný Rusku." (Dobrozdání ná-

elníka zvláštního politického oddílu ministerstva zahraniních
vci Priklonského, po nmž bylo pijato v ministerské rad výšo
uvedené usnesení.).

217



Jako zdravý instinkt mas rozpoznal cestu, po níž jest nutno

eskému národu Jíti za svtové války, tak správn rozhodl

i víomto okamžiku. Zajatecké tábory neznaly pozadí boje, neznaly

uvedených dokument, z lánk echoslováka a z dopis sboru
spolupracovník >ycítily však, že jednota naší akce jest ohrožena.

Nesmyslné pomluvy oerující Masaryka, systematická kampa
líící ho jako filosofa nmeckého ducha, protislovanského anglo-

ila, vyhýbajícího se Rusku, lživé zprávy, že požívá podpory
anglické vládj^ atd., odrážely se bez jakýchkoli dementi jako hrách
od stny, od sluchu našich zajatc. Znali Masarykv život ped
válkou, znali jeho neohrožený boj za pravdu, chápali podstatu

jeho slovanství, vili mu a nebezpeí, že mli by býti zbaveni

politického jeho vedení, ješt tsnji ho s ním spialo. Masarjk
stal se symbolem naší revoluce, stal se stlesnním eské revo-

luní mjšlenky.

Spor tento nesprávn nazývaný „Masaryk contra Diirich"

odehrál se bez úasti a pímého zasahování Masarykova a do-

stoupil píkrého vystupování a zakonení proti jeho pání,
V telegramech, jež za r, 1916 zaslal do Ruska, stále opakováno jo

pání, aby místo spor celé úsilí bjio obráceno proti Rakousku,
Na všechny pomluvy a insinuace ozývá se jedním slovem: smíi*.

„Mám ten dojem, kdjby Rakousko bylo posedlé svatým duchem,

jako není, a kdyby si lámalo hlavu co nejvíce, aby nám škodilo,

nemohlo pro sebe vymyslit nic lepšího a pro nás nic horšího než

ty hádky a to, co se zde dalo. Tudíž s tím pry!" „Nechme toho

te, když stojíme ped nepítelem, který na nás stílí. M3' se

nebudeme hádat, místo abjchom stíleli na nho!" Tak karakte-

risoval sám Masaryk onen erný rok 1916 a vše, co tento ne-

šastný rok zplodil.

Pes všechno úsilí Masarykovo docíliti smíru, pes živelný od-

por zajatecké veejnosti a vtší ásti ech usedlých na Rusi,

pes úsilí dra Šefánika, tšícího se v ruských vysokých kruzích

velmi znanému vlivu, ke smíru však nedošlo. Carská vláda pi-
pravující separátní mír pece jen vjtvoila separatistickou Ná-

rodní radu Diirichovu. Díve však, než mohla tato rada, jež byla

jedním z posledních výtvor germanofila Stiirmera, se ustaviti

a zahájiti svou innost, beznová ruská revoluce rozptýlila

mraky režimu carského i možnost rozbíti naši revoluní jednotu.

S novými osvženými nadjemi vstoupila zajatecká veejnost

do nové fáze naší revoluce v Rusku, jež právem mže býti na-

zvána Masarykovou. Imposantní sjezd delegát vojska, zajatc

a Cech na Rusi trvale usedlých, konaný v kvtno\^ch dnech

v Kijev, prohlásil resoluci jednomysln pijatou a provázenou

boulivým potleskem i ovacemi: „eskoslovenská Národní rada
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s prof. T. G. Masarykem v ele jest nejvyšším orgánem esko-
slovenského národního politického boje a jest proto povinností
každého echa a Slováka vedení jejímu se podrobiti." Vytvo-
ením Odboky Nár. rady pak tsn a nerozlun spial vedení na
Rusi s ústedím a ostatními revoluními organisacemi v di-uhjxh
zemích.

Zatím co sjezd zakonoval svá jednání, v nichž tisíckráte
vzpomenuto bylo jména vdce, rychlík z Haparandy pivážel
jej do Petrohradu. Dávný sen, dávná touha zajatecké veejnosti,
roztrpené a rozmrzelé nekonenými spory, se splnil. „Pece
jsme se dokali," psal na úvodním míst proložen echoslovák.
„Splnily se nejvroucnjší touhy našich duší, utichly nejskrytjší
stesky našich srdcí. Profesor Masaryk, tak milovaný všemi a tak
dlouho oekávaný, je mezi námi. Tatíek náš, hlava dobrá, sokol
náš

! Zpráva o jeho píjezdu bží celým Ruskem, letí na posice
k našim statným borcm vojákm, zaléá do nejvzdálenjších
zajateckých tábor: a všude budí jist nekonenou, nevýslovnou
radost a nové nadje."
A jiný pisatel v echoslováku praví: „Pijel k nám nás

T. G. Masaryk. Jeho jméno je v srdcích nás všech. Jeho jméno,
jeho osobnost, jeho myšlenky a jeho práce jsou nám programem
a jsou naším cílem. Nikdy mu nikdo nevypoví, co nadje a co
posílení z nho v nás se dávalo . .

."

Bylo by únavné, avšak zajímavé prolistovati zápisky, listy,
pozdravné pípisy a rukou psané asopisy z tohoto okamžiku.
Slova plná obdivu, nejnžnjší jména, nejodvážnjší sny a nadje,
nejodhodlanjší vli k boji a nepopsatelné nadšení našli bychom
na všech jejich stránkách. Nebylo události v naší veejnosti
vojenské a zajatecké, jež by byla vzbudila takový ohlas, nadšení
a víru v úspch naší akce, jako práv zpráva o píjezdu na
Rus toho, jenž rozptýlí mnoho obav a úzkostí vdomím, že pevná,
zkušená a osvdená ruka bude íditi kormidlo naší lodi roz-
boueným ruským moem.
V em spoíval tento mimoádný úspch Masarykv? Jediné

v tom, že pracoval. Jeho úspchy a práce na západ byly známy,
jelio povst politika a poslance, bojujícího do posledního dechu
za pravdu, objevila se v novém a krásnjším svtle, jeho povst
vynikajícího uence uplatujícího své rozsáhlé vdní ve služ-
bách národa zvtšila obdiv a aureolu, s niž utekl již z Cech, jeho
povst jako svtového muže byla prakticky dokázána a jeho
úspšné úsilí povznésti naši revoluci na svtovou úrove nejen
oslovalo, nýbrž i strhovalo.

Stejný, ne-li vtší význam ml píjezd Masar3'kv pro to, aby
se ruská veejnost seznámila s naší akcí. Ruská veejnost jen
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z povzdál' a nepozorn sledovala náš boj, nemla pro nj sm5'«:ln,

jelikož byla j)íliš zamstnána svými vcmi. Pouze miinorádnó

událositi pronikly k jcjínin slucbu a ty nebyly í.ikové povahy,

aby úcta k našemu linutí byla jimi posílena. Zbyten asló
dokazování oddanosti romanovskcmu domu, nevkusné, Iiio-

madn pestupování k pravoslaví, široko a blasit rozblašovanó

ruským leakéním tiskem, a konen akce okolí Diiriíhova nc-

molily pirozené ani vzbuditi dvru v upímnost našeho linuti

ani piblížiti je ruské veejnosti a uiniti pocbopitelným.

Píjezd Masarykv do Ruska znamenal radikální obrat.

Masaryk nebyl tu po prvé a nepijel také neznám. Jeho „Otázka
sociální" byla knihou, jež nejednomu liberálovi a socialistovi

b) la katechismem, odkud seznal problémy sociální. Jeho pon\r
k carismu b} 1 mu dobrým doporuením pro vjezd do osvoboze-

ného Ruska. Jeho kniha Huško a Evropa, ruskou censurou za-

kázaná, pes to však ruským tiskem živ diskutovaná, získala

mu povst vynikajícího znalec ruských pomru. Jeho innost
parlamentní a svtov založené jeho kritiky zahraniní politiky

rakouské a jejich machinací, dodaly mu aureolu muže nevšedné

všestranného. Jest pirozcno, že tento dobrý zvuk jeho jména,

doplnný rozsáhlými styky s vynikajícími zástupci ruské in-

Icligciue, umožnil mu representovati eskou revoluci takovým
zpsobem, na jaký nikdo druhý by byl nestail. „Teba mluvit

o velkém významu zásady o scbeurení národ, o jeho nejužší

spojitosti s nejzákladnjšími úkoly nynjší války? Teba mluvit

o tom, když zde blízko sedí mj slavný pítel, u4tel veškeré

mládeže západoslovanské a jihoslovanské Masaryk? Pouhé jeho

jméno pipomíná nám náš úkol osvoboditi Cechy a Slováky." Tak
podle referátu petrohradské ei za boulivého volání „Af žijo

eskoslovenský stát" oslovil Miljukov Masaryka pi slavnostní

schzi Svazu vysokoškolských profesor, když prof. Karjcv
sdlil, že Masaryk jest pítomen.
Za takových okolností není pochyby, že nebylo nad Masaryka

vhodnjší osobnosti, jež bjla by representovala naši revoluci

v Rusku. A jestliže se podailo nkolik msíc po ruské revo-

luci beznové získati a upoutati pozornost aspo hlavních ini-

tel osvobozeného Ruska k našemu hnutí a umožniti tím ne-

bývalý dotud rozvoj jeho, bylo to opt zásluhou pedevším
Masarykovou.

I jinak v;\'znam pítomnosti Masarykovy v Rusku byl rozhodu-

jící. Jestliže kdo v Cechách ped válkou zabýval se vážn ruskou

otá/;ko;i. jestliže kdo znal a studoval její podstatu, byl to IMasa-

ryk. Jeho slovanství a rusofilství neznalo frází a dávalo ped-
nost písné bratrské kritice ped poníženým koením se velikému
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carskému kolosn stojícímn na hlinných noháfh. Rnsko odedávna
zajíiiialu Ma>aryka a nkdejší naení, vyslovené orgánem Kio-

grovým, že chce rusifikovati eský národ, bylo jist nejvýmliiv-

nf'j^im vyvrácením onch pomluv, jež chtly kd3-si r. 1916 vylíiti

jej jako rusofoba. Zajímal se o Rusko vcdeckj- a nejedná otázka
ruská, poínajíc STudiemi o Kirjcvském, byla jím vdecky
osvtlena. Byl nepítelem carismu, nebyl však nekritickým po-

su/uvatelem tch, kteí jej vystídali. Byl jediným, kdo bezpen
nutili vésti lo naší revoluce rozboueným moem ruským. Zna-
lost jeho pomr ruských byla a jest opravdu nevšední. 3Iato-

riál, jaký o Rusku je sebrán a shrnut v knize „Rusko a Evropa",
jest nejlepším toho dokumentem. Na druhé stran politika ne-

jevila se mu jako plod náhodného seskupení dj a nehledl na
ni jako na výsledek povrchního myšleni. Politika byla mu vdou,
vdecké tídní a kombinování fakt souasnosti a minulosti

vedlo ho ve vtšin pípad k závrm na pohled nenápadným,
pi zptném posuzování však ukazujícím na hloubku, logiku,

pesnost jeho pedvídavosti. Díky tomuto zpsobu politické práce

a myšlení naše revoluce v Rusku uchránna byla mnohých hro-

zících jí nebezpeí. On to byl, jenž v dob, kdy ani nejelnjšímu
pesimistovi se nezdálo, že Rusko v krátké dob opustí ady bo-

jujících, upozoroval ihned po svém píjezdu do Ruska v iner-

vioNAu s korespondentem „Timesu" spojence na hrozící nebezpeí
nedaleké jich osamocenosti v boji a doporuoval vykonati pí-
pravy pro samostatnou dohodovou vojenskou akci na západ.
On to byl, jenž nkolik dní po svém píjezdu ve své ei na ve-

ejné schzi v Alexandrinském divadle a v novináském lánkn
varoval ruskou veejnost a pední hlavy ruské inteligence ped
šíící se v její adách olstojovskou teorií o neodporování zlu

a volal v pedtuše píštích vcí po duchovním peorientování
slovem varovným, zakonujícím e: ,.Na stráž!" A byl lo opt on,

jenž vytušil a pedvídal to nebezpeí, které se skrývalo v touze

nkolika jednollivc volajících po tom, aby naše vojsko stalo so

jednotkou, jež by pomohlo nkteré z ruských stran v rozpoutávají-

cíni se vnitropolitickém boji, „Druhým úkolem je: starat se o nás,

o sebe. Chci tím íci docela jasn a urit: nemíchati se do rus-

kých pomr. Ne že bychom nesympatisovali, ne že bychom ne-

mli radost z revoluce a demokracie, ovšem z revoluce poádku
a práce. Ale my nejsme k tomu povoláni míchat se do ruských
p(vmr. Zejména bychom nemohli pipustit, aby se našeho vojska

snad užívalo k tomu, dlat njaký poádek. To af si Rusové vy-

ídí sami. To není národní egoismus, to je rozumná taktika daná
pomry. My jsnie hosty, teba že u bratra, my prost respektu-

jeme bratrovu domácnost a nesmíme se mu do ní míchati." A ko-
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nen byl to opt on, který svou pedvídavostí zachránil naši

armádu tím, že se vzepel poátkem r. 1918 nátlaku spojenc žá-

dajících, aby naše armáda vj^tvoila spolenou frontu v Ru-
munsku pinuceném brzy na to uzavíti separátní mír.

Pomr Masarjkv k Rusku nebyl ani ist citový, ani stíz-

liv a sobecky rozumový. Byl pomrem slovansky uvdomlého
politika k bratrskému národu. Neml rád ruský carismus, nená-

vidl ho. Nebyl proto také v carském Rusku oblíben a ruské re-

akní kruhy nemohly mu zapomenouti jeho obžalobu carského
systému ani tehdy, když Masaryk loj^áln jako vdce národa utlu-

mil svj odpor k nmu a vdom jsa si toho, že ,^ruský carism je

mén strašný než hohenzoUernský, že ruský carism bjl jen

hrubá pst, kdežto nmecký carism jest pst i vdní, i násilí

i pesvdení pracující propagandou" (interview ve „Ve, Vre-
meni" 11. kvtna), byl hotov stejn jako znaná ást ruské inteli-

gence, i socialistické, smíiti se s ním, zhostí-li se dobe úkolu

osvoboditi Evropu od germánského hohenzollernského nebezpeí.
„Nenávidl jsem carismus nemén než ]\Dckiewicz," pravil

kdysi v rozmluv s polským žurnalistou, pes to však byl hotov

uiniti vše, aby umožnil, ulehil a podepel naši akci v Rusku.
Pravé kruhy eské nejednou hledly ješt za dob carismu pod-

lomiti autoritu, jíž se tšil Masaryk v kruzích zajateckých, naráž-

kami a dokonce pímými obvinními, že ze stranických ohled
vyhýbá se a nevnuje pi své protirakouské innosti pozornost

nejvtší slovanské íši, která prý bude z nejvíce rozhodujících

initel v otázce našeho osamostatnní, a že nevjtvoil stedisko
innosti revoluní v Rusku. Neprávem a nadarmo. „Pro jsem

nešel do Ruska hned s poátku? K tomu je výklad tento: Tech-

nicky, ist technicky nelze zde pracovat, zejména ne za staréha

režimu, protože komunikace s Ruskem i telegrafická je takka
ilusorní. Telegram jde odtud týden i více. Ted si pedstavte, jak

by z Petrohradu bylo možno íditi naši práci v Londýn, Paíži,

Ženev a ftím. To je nemyslitelné z ist dopravních píin.
Divil jsem se, že to i zde nkteí z Vás nechápali. To je dáno
zempisem, isolací Ruska. K tomu pistupuje, že politické cen-

trum nebylo v Peti'ohrad. Bylo v Paíži a v Londýn, tam se

rozhodovalo vše. A te si pedstavte, že já jedinj^ bych sedl zde

v Petrohrad, a tam by se rozhodovalo; to není mj^slitelné. Ti,

co v tom vidli nedostatek slovanství, byli vtšinou krátkozrací

politikové. Slovanství nezáleží v tom, zda jsem zde nebo tam,

nýbrž o to jde, co se zde nebo tam p»'o nás a Slovanstvo dlá.

Povím hned ješt, že jsem od samého poátku války všude
byl ve spojení s ruskou diplomacií. To není ruská vláda, když
jsem mluvil s Izvolským a Benkendorfem, nyní již nebožtíkem,.
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a v Bern s ruskými vyslanci a úedníky? První memorandum
o eské otázce, které bylo sepsáno, zvláštním poslem posláno do

Petrohradu Sazonovu. Nemohl jsem všecky tyto vci dávat na

velký buben; proto je tím neloyáhicjší od staré vlády ruské

i od našich krátkozrakých lidi, že tato fakta byla umlována"
(echoslovák 29. kvtna).

Nebylo to tedy ani rusofilství, ani západnictví, ani nedostatek

slovanství, co zdržovalo Masaryka od cesty do Ruska. Sám
Masaryk v téže ei jasn a urit pravil: „Žádné západnictví,

žádné \ychodnictví, nýbrž zdravý rozum a práce." Ale i z jiného

dvodu bylo lépe, že Masaryk do carského Ruska nejel. Což

kdyby jej byl stihl osud lorda Kitchenera?!

Pomr Masarykv k Rusku byl vždy pomrem k ruskému ná-

rodu a lidu. Znal jej, znal jeho chyby a pednosti. Miloval jej

za carského režimu, miloval jej nemén i potom:

„eši a Slováci vždy boli rusofilovia, od ias nášho obrodenia,

ponúc od Dobrovského až do našich ias. Ja dopúšam, že nio

píliš kriticki rusofilovia. My sme Rusko nepoznali. Aspoii nie

všetci. Ale my sme v Rusko dúfali a verili. V posledných asoch

u nás vznikol kritickejší smr, ja som patil k nmu. My sme sa

starali pozna Rusko, akým ono je bez všetkých llluzií a fan-

tazií. Ale preto sme my Rusko nemilovali menej. Tak slepá

ncsmie by žiadna láska, aby lovk nesml mysle. A jestli kri-

tizujeme Rusko, vtedy nie z nenávisti, ako Nmci, nás to bolí,

ked musíme kritizovat' Rusko, ako nás bolí, ke musíme kriti-

zova seba. Bez poznania samého seba není možná politika

zdravá. My sme a zostaneme rusofilovia. Vy vojáci poznáváte

to Rusko prakticky, poznáte mnoho, o sa vám nepái, ale po-

znáte aj mnoho krásného. Nesmieme zabúda, že Rusko nám dává

možnost" stavá vojsko. A za to mu musíme by vaní. Vy
vojáci budete bojova a prelieva krev za Cechy a Slovensko

a za Rusko rovnako. A ke Rusko sa nachodí teraz v ažkom
položení, nesmieme od nho odbehnú. Pre mna a pre každého

je to dvod pilnú k nmu ešt viac. My budeme Rusku

veri!"

Stejn kritickým byl i pomr Masarykv k ruské revoluci.

Vdl, že je plodem ruského lidu, jemuž ruský carism pivykl

vše odnímat a nic nedávat, vidl však také onu velkou hlubokou

ideu ruské revoluce, jež zahalena v dým požár velkostatk

a v stíny rostoucí zkázy žila a vdom i podvdom v myslích

a srdcích lidu, nesoucího její prapor. „Do svtového zápasu

vnesla ruská revoluce velmi dležitou zásadu — sebeurenf

národ. V tom je nejhlubší svtový význam ruské revoluce: jest-

liže francouzská revoluce vyslovila s takovou silou zásadu svo-
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body osobností, rnská revoluce ninila krok dále, vj^hlásivši zá-

sadu svobody národ." A v jiném projevu píše:

„My musíme ve svém vystupování reservovan a taktn vy-

slovovati se o ruských pomrech. Ale já bych pece kladl diiraz

na (o, co jsem také ekl našim vojákm: Být naprosto loyálnínti

k Rusku. Rusko za to nemže, že my byli slovanští fanalikovc.

5íy pišli s ilusemi o Rusku, my byli rusofilovc po vychování.

Kolik však jo lidí, kteí Rusko studovali a jo znali? Já myslím,

že jsem jeden z tch, keí jo studovali a znali. Ale já jsem svj
riisofilismus neztratil nikdy, nejsem pekvapen. Ikíy zstaneme
k Rusku loyálními. Proto bojujeme za Rusko tak, jako za selio,

a když si dáme práci, tož úsudky o Rusku nebudou jen nega-

tivní. Rusko je dnes všelidský problém, tak se na

n musí dívat inteligentní lovk, na nm jest možno mnoho
vidt a mnoho studovat, co i pro nás bude míti cenu." (ric vo

schzi petrohradského odboru Národní rady dne 30. srpna

r. 1917.)

To byly všeobecné pomry, za nichž Masaryk do Ruska pijel

a za nichž zaal pracovati. Již z pedcházejícího jest jasno,

že ekala ho práce velmi znaná. Knun vytvoené organisaní

sít zajatecké, kterou vtšinou zajatci si vyvoili sami a ze

své iniciativy, vykonáno bylo málo nebo tém nic. Vojsko ne-

tvoilo víc než dva neúplné pluky. Pijímání nových dobrovol-

níku, zastavené v lét r. 191G Sfiirmerem, nebylo ješt znovu

povoleno. Široké veejnosti ruské bylo naše hnutí neznámou

zemí. Nebylo autority, jež vykla by vdí ideje revoluce tak,

aby vytvoeno bylo mezi rozptýlenými píslušníky našeho ná-

roda pojítko vížící je v jeden celek.

l^Iasaryk pijel a zaal pracovati. Pracoval tiše, nchlnn, trp-

liv, neúmorn. Neznal oddechu a jedinou posilou bylo mu „v-
domí, že doma postupují stejné, jako my postupujeme zde."

(echoslovák 29. kvtna.) První a hlavní jeho snahou, v níž

tkví také podstata a význam jeho innosti zahraniní vbec, bylo

pozdvihnouti a ndržei naši vc na mezinárodním foru na sv-
tové úrovni. Nebylo okamžiku, nebylo píležitosti, jíž byl by k (o-

niuto úelu nevyužil. Af již ve svých veejných projevech, i
v rozmluvách s novinái, nebo za oficiálních návšlv u zástupc

stát a národ, nebo pi stycích s vynikajícími pedstaviteli

ruské inteligence, všude chvlo se základní heslo a myšlenka

našelu) revoluního boje: sebeurcní národ, samostatnost esko-

slovenského státu. Propaganí cena tchto projev byla ne-

smírná. Ruský tisk chovající se k nám do Ic doby upiat, zaal

si všímati našich vcí. lánky a rozmluvy s Masarykem staly

se i)ravideluým zjevem. Ledy neporozumní tály.
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Avšak tato diplomatická a propaganí innost nebyla omezena
na výhradnou propagaci eské myšlenky. Naopak. Tém
všechny projcvj' dotýkají se jí pouze v souvislosti se svtovým
evropským problémem,
„Nmci chtli namluvit, že jde jen o boj Slovanstva s Nmec-

tvem, ale ve skutenosti jde o vc mnohem vtšího významu,

jde o boj mezi snahami zbudovat nmeckou svtovou nadvládu

nebo svtovou organisaci národ na základ rovnoprávnosti

a svobody." (Re Masaryka 15. srpna v divadle na Nikitské ulici

v Moskv.)
„Nynjší válka má pro malé národy veliký, ba rozhodující

význam. Národní individualita malých národ musí býti

uznána vedle individuality národ velikých . . . Pes kvantita-

tivní rozdíly kulturní individualita uvdomlých národ je rovno-

právná. Malí národové jsou analogií k tak nazývanému „malému
lovku"; je zásluhou socialism.u, že vybojoval pro tohoto

malého lovka — a práv pro nho — politickou a již sociální

rovnoprávnost." (Problém malých národ.)
Druhou vcí byl dkaz o nemohoucnosti a barbarství Ra-

kouska.
„Rakúsko-Uhorsko vlastn už niet. A o bolo Rakúsko-

Uhorsko ped tým? Nenárodný umlý stát, kde menšina panovala

nad vášinou. Teda šlát vyslovené nekonštitucionálný a nedemo.

kratiký. Rakúsko-i;'^horsko to znamená dynastiu a dvo, šlachtu,

generálov, hierarchiu a vysoká biirokraciu. Národ)' nemalý

vplyvu a teraz ony už nechcú ni ma s Rakúsko-Uhorskom.

A hlavn náš národ. Rakúsko-Uhorsko je len z milosti N-
mecka a tým viac sme my proti takému Rakúsko - Uhorsku.

60.000 naších Tudí museli povraždif v žalároch a na šibeniciach,

aby sa Rakúsko-Uhorsko mohlo udrža. To je sila Hunnov a Džin-

gischana a nie sila moderného státu."

Tetí vcí, k níž ve svých projevech se vracel, byl dkaz,
jak vzájemn souvisí osvobození Jihoslovan, Polák a echo-
slovák.

„Je jasné nielen zempisnou polohou, ale aj historicky vyniká

postavenie eskoslovenského národa, tak ako Poliakov a Juho-

slovanov. O tieto tri národy ide teraz v prvom ade. Polská, juho-

slovanská a naša, to sú hlavné otázky, ktoré musia by riešené

v tejto válke. ínými slovami otázka rakúsko-uhorská, lebo my,
Poliaci, Juhoslcvania, tvoíme skoro vášinu Rakúsko-Uhorska.

O existenciu Raksko-Uhorska ide, tak sa dá formulova význam
tejto vojny."

Jak z tchto ukázek jest vidti, založil Masarjk náš problém
osvobození co nejšíe. Dokázati, že v hesle sebeurení a pro-
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blému malých národ spoívá smysl války, bylo jeho ceterum
autem eenseo stále a stále vykládaným a nemén asto hlásaným
než jeho: Austi-iam esse delendam. Neomezil se však na pouhou
teorii a vždy a všude snažil se uplatniti své myšlenky v praxi.
Dal podnt k založení politické revue, jež mla býti rusky psanou
analogií asopisu New Europe a v níž problém nové organi-
sace lidstva a Evropy ml býti zpracován ze slovanského hle-

diska. Dal podnt a aktivn spolupracoval pi založení komitétu
zástupc Nmeckem a Rakousko-Uherskem utlaovaných ná-
rod. Byl tvrcem projektu vybudovati na Rusi 7^railionovou
z dobrovolník utlaovaných národ složenou armádu, jejíž

úkolem mla býti vojenská podpora Ruska v takovém mítku,
abj^ nebylo nuceno uzavíti separátní mír a jež mla býti nej-

mocnjším nositelem ideje rozbití Rakousko-Uherska, Tyto
plánj' a podnty Masaiykovy po vtšin nedošl}^ pro nenor-
mální pomry panovavší v Rusku svého splnní. Pes to vsak
jeho myšlenka o spoleném postupu malých národ a o orga-
nisaci Stední a Jihovýchodní Evropy, jež byly mu pi nich
vodítkem zstaly dodnes natolik cennými, že jejich uskutenní
mohlo by dáti Evrop záruku opravdového míru a klidného vý-
voje. Tyto jeho myšlenky, toto jeho úsilí a toto pojetí eskosloven-
ské otázky v širokém, evropském, svtovém mítku získalo mu
'takové sympatie a úctu národ malých a porobených, že ne na-

darmo rumunské noviny pi jeho návštv u bukureštského dvora
poctily ho názvem osvoboditele ujamených národ. Jihoslované,

Poláci, sedmihradští Rumuni, Ukrajinci a dokonce i Estonci, Li-

tevci, Italové atd. picházeli k nmu jako k rádci a nejednou

i jako k soudci. Zprostedkoval ve sporech, jež vyjjukly mezi
jihoslovanskými organisacemi, a delegace Ital též ho neopomi-
nula ihned po svém píjezde do Petrohradu vyhledati, abj' po-

jednala v jeho pítomnosti se zástupci Jihoslovan o sporných
bodech italské a jihoslovanské politiky. Grabski, Lutoslawski,

(xoga Stanojevi, Bli jsou jména, s nimiž nejednou se setká

budoucí historik v malém Masarjkov zápisníku návštv.
Šíe a hloubka pojetí smyslu války a znalost evropských pro-

blém byla cenna však nejen v kruzích, u nichž pochopení pro

n bylo samozejmé, nýbrž i u zástupc velmocí. Pi astých
návštvách a stycích s nimi ml nejednu píležitost pln rozvi-

nouti a zdvodniti své názory a mnohý správný krok spojenc,

oceujících autoritu Masarjkovu nemén vjsoko než zástupci

malých a ujamených národ, byl jeho dílem.

V tomto úsilí Masaryka zasaditi otázku osvobození našeho ná-

roda do celkového rámce evropských a svtových problém spo-

ívá hlavní význanf zahraniní innosti jeho. AHastní organisaci
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revoluního boje ponechával místní vdí jednotce, místní od-

boce eskoslovenské Národní rady. Bylo by však chybné do-

mnívati se, že byl pouhým trpným pozorovatelem její práce.

Naopak. Nebylo otázky a akce, do níž nebyl by zasáhl svou
radou a direktivou. Byl však více než vdcem revoluce, byl

jejím uitelem.

Tak zapsal do pamtní knihy 1. sl. stel, pluku M. J. Husi:

„Válka je nco hrozného, nelidského, zejména tato válka. Ale
není válka zlem nejvtším — žít neestn, být otrokem, zotro-

ovat a mn. j. je horší. Válka je zlo, ale obrana je mravn pí-
pustná a nutná, tebaže je nesnadné, vymezit pesn, kde zaíná
obrana a kde násilí. Máme v naší minulosti veliký píklad národní

obrany — války husitské (Palacký !). V nich Žižka stal se vzorem
eského vojína a zárove dal výraz jedné stránce naší národní

duše; po Žižkovi a proti nmu v Bratích máme vzor lidskosti

a zároveií výraz druhé stránky naší národní bytosti. Jak slouit

v sob Žižku a Chelického? Jak slouit ty dva prvky orga-

nicky? O tom zase pemýšlím, když se te dívám na naše pi^vé

eskoslovenské vojsko. Cech svou zempisnou polohou a svým
sousedem je nucen být udatným, je nucen být udatným uvdo-
mle — promyšlená udatnost, to Žižka a Chelický v každém
z nás. Válka echovi a Slovákovi není úelem, jen prostedkem,
zabezpeujícím naši národní samostatnost. Chceme, musíme být

samostatnými. Proto bojujeme na stran spojenc, nebo oni

proti nmeckému pangermanismu prohlásili za cíl války samo-
statnost všech národ i menších a malých. Bojujeme za samo-
statnost eského a slovenského národa, bojujeme za svobodu
Evropy a lidstva. lovenstvo není nic nadnárodního, nýbrž je

demokratickou organisací národ — národ uvdomlých, kul-

turních. Jsme proto šastni, že mžeme obtovat pro lidstvo

a náš národ všechno, i naše životy a více — životy našich dra-

hých doma . . . Štstí v té veliké odpovdnosti." (Dne
20. srpna 1917.)

Nejdležitjším bodem programu krom práce diplomatické

jevilo se Masarykovi vytvoení vojska. ,,A tož, co jest naším
úkolem te? Vojsko. Co nejvíce eskoslovenského vojska, co nej-

vtší eskoslovenskou armádu." Vojenská oázka, otázka vy-

tvoení velkého armádního celku byla nejdležitjším, ale také

nejbolavjším místem naší akce na Rusi. Uvedli jsme již, že od

samého poátku války existovala v Rusku družina, oddíl asi

1000 muž vytvoený z Cech, ruských poddaných nebo ped
válkou na Rusi usedlých. Význam družiny byl hlavn morální,

b3^]a mementem pro ony desetitisíce n.ašich lidí. které zanesla do
Ruska válka, byla i)íkladem nejlepší argunientace naší touhy
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po osvobození. íliršího významu svou malou poetností tžko
mohla dosíci, by dala nám vojevdce rázu Cekova a Syrového.
V milionové armád jevila se kapkou v moi a její poetní roz-

mry ustupovaly rozsahem dobrovolnickým oddílm jiných ná-
rodností Loj^š, Polák atd. Ani její skvlá práce vyzvdaská,
nejednou ocenná ruskými vojevdci, nemohla zapsobiti tak
pronikav na vývoj válených událostí, abj' upozornila tím na
politické požadavky, jež byly jejím cílem, Bjio nutno organiso-

vati nejen armádu vtší, nýbrž i takovou, že by již svým složením
dobrovolník, rakousko-uherských píslušník byla jasným do-

kladem našeho osvobozenského úsilí. Takovou armádu bylo
možno vjívoiti pouze ze zajatc a k tomu vedení eskosloven-
ských vcí ua Rusi mlo v první ad cíliti. Bohužel však pomr
ruské carské vlády a jejích úad k tomuto našemu úsilí byl tako-

vého rázu, že pímo znemožoval jakýkoliv rozvoj této akce.

Nebyl ojedinlý pípad z Tomska, kde vojenský ruský velitel dal

r. 1915 rozehnati 200 našich zajatc po všech koutech Sibie za to,

že hlásili se dobrovoln do ad ruské armády. Mnoho podobných
ml také pípad omský, kde velitelství vojenského okruhu, re-

presentované generálním gubernátorem Schmidtem a generály

von Moritzem, von Taube a pod., kteí svými jmény výmluvn
naznaují pvod, ve vznici drželo pijaté již do ad armády
dobrovolce Cechy a Srby, Ale nejen u úad podízených, nýbrž
i u vdích vidli jsme totéž neporozumní, ne-li zlou vli.
Pes opané prohlášení carovo Sturmer dal zastaviti roku 1916

nábor s odvodriním, že jím ohroženy budou polní práce.

A zaátkem r. 1917 vytvoeno bylo ruskou vládou dokonce
junctim mezi povolením k náboru a roztržením naší akce na vý-

chodní a západní.

Na druhé stran vnitní naše spory také nezvtšovaly v adách
zajateckých dvru v seriosnost vojenské akce budované orga-

nisacemi vzájemn se sváícími. Nelze íci, že význam armády
nebyl chápán. Od samého poátku vedena byla novinami a orga-

nisacemi pro její vybudování nejživjší agitace. První kijevský

sjezd r. 1916 prohlásil vytvoení Její prvním požadavkem.
A druhý kijevský sjezd r. 1917 se rozcházel s myšlenkou a
heslem „Vše pro armádu''. Chybly však podmínky pro její vy-

t\"oení a chybla autorita, která by ideu armády v sob stlesnila.

Podmínky pro organisování armády dala ruská revoluce, auto-

ritu pinesl píjezd Masarykv,
Vytvoení velké vojenské akce bylo Masarykovi nejdležitj-

ším prostedkem dosáhnouti naší samostatnosti, jelikož nepoítal
nikdy s milostí kohokoliv a vždy byl toho názoru, že musíme se

osvoboditi v první ad vlastním úsilím.
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„Já totiž naše vojsko pokládám za nejradikáliijší náš poli-

tický projev proti Rakousku a za tu naši revoluci, kterou my
nemohli jsme dlat na poátku války. Musíme si povdt, že my
všickni zde mámo ohromnou zodpovdnost za ty životy, které
budou obtovány. Tato veliká mravní zodpovdnost nám ukládá
velmi seriosní postup, aby všechno to, co podnikáme, mlo za
následek zvýšení vojenské a válené výkonnosti a pak bezpe-
nost voják. — Aby toho bjlo dosaženo, musíme míti vtší jed-

notku, korpus jakožto celek. — Jest na nás, aby náš voják bjl

ádn vyzbrojen. — Mj- musíme se snažiti, aby náš vojenský
sbor byl modern >yzbrojen." (e na schzi odb. Národní rady
dne BO. srpna 1017 v Petrohrad.)
A této otázce krom své diplomatické innosti vnoval hlavní

pozornost. V souasných ruských pomrech, umožujících agitaci

v radách vojska a dopravu dobrovolník v nejširším mítku,
nebylo nejobtížnjším úkolem nashromážditi úctyhodný poet
voják, nýbrž zaopatiti je vším potebným a uiniti sbor sob-
staným.
„Od samého poátku vyžadoval jsem vojenské vzdlání dstoj-

ník a mužstva. Tak vznikl i návrh na odborný vojenský asopis,
který bych si pál být co nejvojenštejší. Mám jednu starost,

která mn nedá — nepeháním — spáti mnohou noc! Každý
život je mn drahý, my všichni musíme hledt zachovat život na.
šich hoch. Mám obavy, že naše vojsko není dnes na tom stupni
vojenského vzdlání, kterého bude vyžadovat boj s Prušáky.
Musíme býti co nejlépe vojensky vycvieni." (fte prof. Masa-
ryka v Kijev no. ledna 1918.)

O to pak Masaryk v první ad usiloval a toho také dosáhl.

Je tžko však dnes si pedstaviti ony obtíže, s nimiž zápasil.

„Nyní slovo o obtížích v daných ruských pomrech," uvedl
30. srpna 1917. „Prosím Vás, my byli u Brusilova. Slíbeno
všechno. Pijedeme do Kijeva, Brusilov ten tam. Musí se zaíti
znova. Když máme vše vyízeno s Kornilovem, Denikinem, Mar-
kovém, jsou zaveni. Znovu budu museti jeti do stávky."
Masarykv pomr k vojsku nemže pln vyjáditi ani slovo

vdce, ani slovo uitel. Vojsko jevilo se mu stlesnním boje za
osvobození, výrazem tradiních husitských a eskobratrských
idejí. Miloval je. Vojáci byli mu „hochy", „bratry". Pohled na
vojsko posiloval ho ve víe ve vítzsví, ono jemu bylo zárukou,
že svrženo bude jho. jež 300 let dusilo hospodáský a kulturní
rozkvt našeho národa. — On antimilitarista cítním a pesvd-
ením pi pehlídce druhé divise vojska v Borispoli neváhal
piznati, že v „militarismu" rázu našeho vojska pec „jen

je nco", „myšlenka, idea spojující tisíce lidi pevným pojítkem".
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A nejen to. Láska k tomuto vojsku dala mu do úst po prvé v ži-

vot slovo msta. Vybízel dokonce k ní, když ped jeho oima pe-
létl obraz onch slz, krve, útisku, ponížení a utrpení, jež po
300 let a za války byly údlem jeho národa. „V Rakousku za
této války bylo popraveno 30—60.000 lidí. To je

úžasné, to jsou obti strašné, toto piznání je veliká brutálnost,

na kterou my nesmíme zapomenouti. To vše volá o pomstu. A ne-

váhal užiti i hesla „Oko za oko, zub za zub", když pipomnl si,

že život nkterého z jeho „hoch" mohl by býti utracen výkon-
nými orgány „íše Hun a Džingischana"

;
„když náš hoch pijde

do zajetí, tož byly strachy a nkteí je dosud sdílejí (a mnozí snad
aby agitovali proti naší akci), že bude povšen atd. Já se toho ne-

bojím. Možná, že se to stane jednotlivci od jednotlivých sveepých
Maar a Nmc, ale proti takovým surovcm není nikdo chránn,
ani pokud jsou naši vojáci v rakouské armád. Já nemyslím, že

by se to dlalo, protože budeme míti možnost a moc mstíti se na
tch, kteí padnou do našeho zajetí, a já doufám, že takových
Nmc a Maar bude mnoho a bude pak možno retagliací, to

jest podle práva oko za oko, zub za zub se odplatiti." (fte
Masarykova 2. íjna 1917.)

Masaryk nebyl vsak jen vdcem vojska, byl i dokonalým „vo-

jákem". Nenosil sic uniformy, neml ád, neml vojenských
titul. Byl vojákem svou odvahou, neohrožeností. Za nejprudší

stelby na ulicích petrohradských šel intervenovat na francouz-

skou vojenskou misi pro dopravu našeho vojska do Francie.

A v Kijev za boj Ukrajinc s bolševiky probhl pi návratu
ze schze odboky ohnm dvou front, „Býti dobrým vojákem
a dostati se na front je naše touha", nebylo jen heslem volaným
k vojsku, nýbrž vyjádením nejvnitrnjší touhy Masarykovy
obtovati život za cenu osvobození národa. „Vte, brati, umíti
není tak strašné! Zde smrt na bojišti je smrt estná, je to smrt

lepší než to strádání hladem a žaláování Habsburky." (e
Masarykova k vojsku 15. srpna 1917.)

Akce diplomatická a vojenská tvoily základní pracovní
program Masarykv v Rusku. Zdálo by se, že rozsah jejich musel
vyerpati jednotlivce úpln. Masaryk však pes to, že zhostil se

tchto úkol sk\le, nalezl as i na práci vdeckou. V jeho

pracovn na Moské ulici v Petrohrad rodila se jeho kniha
„Nová Evropa" a kupily se knihy a výpisky pro dopliíky a po-

slední díl knihy „Rusko a Evropa". Pesn rozdlený a využitý

as umožnil mu vedle stj^k politických i pstování stjk se

zástupci literárního a vdeckého svta a v ,jeho zápisníku
návštv v zajímavé smsi setkáme se vedle jmen Buchanana,
Thomase, Niessela, Miljukova, Plechanova atd. se jmény kn.
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Trubeckého, Gorkého, Struve, Amfitatrova, Šaclimatova, Ja-

strebova, Karjeva atd.

Masarykv význam a vliv v našem hnuti na Rusi nebyl vy-

erpán jeho prací jako diplomata. Nemén než vlastnosti ped-
urující ho k úloze vdce psobil jeho život osobní. Tžko bylo

možno nalézti v letech válených zástupce národa, jenž by pibliž-

n vynikal stejnou autoritou a vystupoval skromnji než Masaryk.
Jeho innost neznala banket a osliiujícího svtla salon. „Jed-

nou za as si to mužem dovolit," ekl mi s úsmvem, kdj ž vstou-

pili jsme do izvošíka za krásného ervencového dne po petení
zprávy o vítzství brigády u Zborova. „Nevím, co s ním budu
dlat," pravil lenm Odboky, když pivedli mu sluhu, který

by mu obstarával nutné pochzky. Jeho skromnost pekvapovala
cizince, ba více — imponovala. Korespondent francouzských

novin Entente a Ve. Vremene nikoli bezdvodn úvodem
k jedné z rozmluv s Masarykem podškrtl onen protiklad ne-

smírného vnitního duševního pepychu s vnjší skromností.

Tato povýšenost nad vnjším svtem, ono neytíravé pohrdání

pozemskými statky, úplné oddání se boji za vyšší ideu všelidství

a z ní vjplývající myšlenku národního osvobození vtisklo jeho

vystupování a jednání ráz nevšedního klidu. V nejtžších situa-

cích, v okamžicích, kdy ohrožena byla celá akce, ba i jeho život

tlesný, neklesal, nekolísal. nebál se, neztrácel klidu. V dob,
kdy kradlj' se pochyby o vítzství naší vci v mysli tak mnohých,
byla neochvjná jeho víra. „A mám-li íci slovo o budoucnosti,

myslím, že situace je dosti vážná. Ale nezoufám. Nikdy jsem

nezoufal, nebudu zoufat ani te."
Byly ovšem chvíle, kdy i Masaryk jako politik poítal s nej-

horším, kdy i jemu blízká budoucnost se lýsovala ern. Za
tch okolností, za nichž v Rusku pracoval, nebylo lze se tomu
diviti. Vždy nebezpeí separátního míru s carismem Hohenzol-

lern nejednou viselo jak Damoklv me nad Ruskem. Ale ani

v tchto chvílích nezoufal a neodchyloval se do své cesty za

cílem jasn a pesn vyteným.
„Velmi nemilý a tžký bude úkol, kdjbychom byli nuceni

zstati pi Rakousko-Uhersku. Ale to vidím již nyní, že nám ne-

bude he, jak mnozí mysleli, než bylo ped válkou, nýbrž lépe.

Protože jsme ukázali zuby. Já si pro ten nejhorší pípad pedsta-
vuji, že zahraniní organisace zstane, že nezmizí. My budeme
stále a stále udržovati eskou otázku na denním poádku mezi-

národnír.!. aby radikální hnutí doma mlo mezinárodní posilu.

A radikáln, to jest proti Rakousko-Uhersku, proti Habsbur-

km! My jsme si všichni dost hlavu nalámali, jak bychom se

udrželi v tom Rakousku, citovali jsme Palackého, že by se Ra-
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kousko muselo vytvoit, kdyby ho nebylo atd., ve skutenosti
byl to jen strach. Tato válka nauí nás nebát se Již a býti radi-

kálními doopravdy. Tudíž v nejhorším pípad budeme pokra-
ovat.''

Tak mluvil v kvtnu r. 1917 a v prosinci 1917, kdy separátní
mír byl již pede dvemi, kdy širé stepi ruské zmnily se v moe
revoluce, nesoucí lo osudu Ruska v tajuplnou a neznámou
budoucnost, stejn neochvjn a pevn opakoval: „My všickni,

až na malé výjimky, musíme se vrátit dom i žádné plány o ko-
lonisaci centrální Asie a vytvoení tam nového eského státu

a podobné fantasie, nýbrž dom a pracovat tam v duchu naši
zahraniní akce, jestliže bychom nedostali všeho, co chceme
dosáhnouti. My musíme dom a to znamená potom odhodlání za
všech okolností radikální cestou postupovat. Pravda, nkteí
z nás budou muset zstat venku ve spojeneckých státech, aby
ídili politicky zahraniní akci, aby se pokraovalo v tom, co už
jsme zaali." (fle 1. prosince 1917.)

Akoliv Masaryk musel prožíti za svého pobytu v Rusku nc-

jednu nepíjemnou chvíli rušící jeho práci, pece žádná z nicli

nebjia lak tžká jako den jeho odjezdu. Nmci postupovali do
Ukrajiny, bolševici uzavírali mír, vojsko stálo ped obrovskou
poutí k Tichému oceánu ... Za takoA^j-cb okolností musel odjíždt.

Bojoval tžký duševní boj. Ml odjeti i zstati? Ml v ele vojska
podstoupiti onu bezpíkladnou anabasi k nejvj'chodnjšímu po-

beží Asie, i odjeti do Ameriky, aby zemi Wilsonovu získal pro
svj národ? Ti, kdo pohybovali se v blízkosti Masarykov, asto
pozorovali stopy tohoto boje na jeho tvái. Naléhali, aby odjel.

Bylo dležito, aby v Americe byla paralysována lživá mírová
akce rakouská a aby Masaryk dostal se ze železného kruhu, jenž

ím dále, íím více odezával Rusko od ostatního svta. Masaryk
vsak pes to váhal. Píliš miloval své „hochy", aby bji mohl
s lehkým srdcem dáti jim své sbohem. Teprve píznivé zprávy
o odchodu našeho vojska z dosahu nmeckého nátisku mu ko-

nen umožnily rozhodnouti se. A co bylo jemu pípravou k od-

jezdu? Denní intervence, aby ulehil odjezd našeho vojska do
Francie, zaopatil vojsku peníze, potraviny, odv!
Byla to hra osudu i kryl se hlubší smysl v tom, že den jeho

odjezdu padl na den jeho narozenin? Nebyla skryta v oné kj^tici

rží, jež na cest k nádraží mu b.yla k svátku podána spolupra-

covníky odboky Nár. rady, pedzvst onoho moe kvítí, jímž

byla posypána jeho cesta pes Ameriku do Prahy? Nechceme
rozhodovati. Jisto je však tolik, že den jeho narozenin r. 1918

den jeho odjezdu z Ruska byl, jak dokáže následující lánek,
dnem pro budoucnost našeho národa šastným.
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ahrailicní práce našeho prvého presidenta je pí-
kladem „drobné" práce, tiché, klidné i neefektní,

ale tím efektivnjší, usilovnjší a tžší, na jakou

on už díve ve svých spisech kladl takový draz;
tomu, kdo ji ml píležitost sledovat, je dkazem,
kolik malé, vytrvalé, neviditelné práce, kolik

myšlenkového i mravního úsilí je teba na jeden

velký výkon, který se vnjšímu pozorovateli zdá jen výsledkem

inspirace okamžiku a šastné shody okolností.

Na zevrubné vypsání té práce by bylo potebí nkolika svazk

;

byl by to dlouhý výet hodin, dn a veer, ztrávených v klidu

pracovny, výet porad a rozmluv s lidmi, kteí vcem rozumli,

i s takovými, kteí si jenom myslili, že rozumjí — seznam inter-

view, diskusí, pednášek, formálních i neformálních, oficiálních

i neoficiábiích obd a veeí, schzi, memorand, dopis,

telegram a pochzek. Snad jednou k takovému vypsání dojde;

dnes ješt není možno, an jest materiál ješt roztroušen po svt,
a ano jest ješt píliš brzy, než aby se dalo o mnohém mluviti. Spo-

kojíme se tedy struným pehledem, vytyujíce nejdležitjší

mezníky, povšechn rýsujíce metodu, ráz a podstatu práce, která

hrála tak dležitou úlohu v djinách našeho národního osvobození.

Pátého kvtna 1918, dva msíce po svém odjezdu z Moskvy,

krátce po poledni pijel Masaryk do Chicaga, nejvtšího eského
msta v Americe. Jeho vstup na americkou pdu byl pedpovdí
vítzství; uvítal ho dvoustotisícihlavý zástup eskoslovenského
a amerického lidu v mohutné manifestaci, která dokázala nade

všechna slova, jak veliké úct a jednomyslné oddanosti se tší

vdce naší revoluce mezi svým lidem, a s jakým respektem

a dvrou ho oekávala Amerika.
Masaryk byl svou minulostí pímo peduren, aby Ameriku

naší vci získal. Byl jediný z politických vdc eských, který

Ameriku znal a byl v Americe znám; ze svého dívjšího pobytu
tam ml adu dobrých pátel, jeho znalost pomr a ei též byla
vci velmi na prospch. Masaryk byl ped jinými ješt v té vý-

hod, že ml žurnalistickou praxi a že dovedl oceniti dležitost
žurnalistiky v politické práci: Amerika je zemí žurnalismu par
excellence — píše a te se tam více novin, než kde jinde, a více

než kde jinde jsou tam noviny mocným initelem pi vytváení
veejného mínní; jako ve všech moderních, vysoce vyvinutých
demokraciích, kde je znaná moc soustedna v rukou nkolika
málo jednotlivc a kde jsou tito jednotlivci nuceni stále astji
se obraceti pímo k lidu bez prostednictví zákonodárných sbor,
jest i v Americe veejné mínní velmi mocné ve svém vlivu na
vytváení politických in a dležitých krok vlády.

235



Proto vidíme Masaryka, Jak stále udržuje ilý a pímý stj^k

se žurnalisty; rozmlouvá s nimi asto, navštvuje je v redakcích

(New Republic), dává interviewy; nemám po ruce pesných zá-

znam, mohu jen íci, že po dobu Masarykova pobytu v Americe

se americké noviny hemžily interviewy o našem boji proti Ra-

kousku, o našich legiích v Rusku a na západ, o Rusku, o Ra-
kousku, o malých národech stední Evropy a nutnosti jejich

osvobození a o všem, co se jakýmkoli zpsobem a pi jakékoli

píležitosti dotýkalo našeho boje, co nám mohlo njakým zp-
sobem prospti.

Masaryk využitkuje každé píležitosti, aby mohl veejn ped-
nésti naše požadavky a vysvtliti americké veejnosti problém
stední Evropy, který jest jí celkem cizí a pro jehož ešení jest

ji nutno zaujmouti. Neodmítá p«»zvání pednášeti, když mu to není

zrovna znemožnno okolnostmi; pednáší a mluví na velkém
potu veejných schzí skoro ve všech vtších mstech Ameriky,
na schzích dležitjších spoleností a klub; ale nerozpakuje
se ani zajíti do soukromého kroužku politick)'cli extremist, aby
s nimi prodebatoval nkolik veer, nebo do zednáské lože, kde
má v pednášce možnost získati zednástvo — které jest v Ame-
rice velmi rozšíeno — myšlence našeho národního osvobození;

a všude silou své osobnosti získává nové pátele, pesvduje
naprosto bezohlednou pravdivostí, svou nepedpojatostí, vtipem
a upímností.
Amerika ovšem v dob, kdy Masaryk pijíždí, není zcela ne-

informována o naší vci. Zásluhou našich amerických organisací

a piinním nkolika ilých jednotlivc byla americká veejnost
dosti soustavn pouována tiskem i pednáškami veejnými ma-
nifestacemi i soukromými rozmluvami; velmi nám v té práci

byla nái)omocna ada našich amerických pátel.
eskoslovenská Amerika pi vypuknutí války nemla jednotné

organisace národní; zásluhou nkolika mladých nadšenc se však
zaala organisovati již v prvém msíci války, a budiž jí ke cti

zaznamenáno, hned s poátku na programu odboje proti Rakou-
sku. Masarykv program a Masarykovo jméno ztužilo neetné
ady prvých revolucioná,- spojilo rozvadné strany esko-
slovenské kolonie, peklenulo etné spory a spojilo všechny
bez rozdílu stran a pesvdení k jednotné práci za spoleným
cílem: financovati eský odboj 4. seznámiti americkou veejnost
s našimi požadavkj

.

eská a slovenská Amerika, zorganisovaná v eském národ-
ním sdružení (které se Svazem eských katolík vj^stupovalo
jako jedno tleso) a Slovenské lize, nejen pln a s nevšedním
nadšením dostála tmto svým úlvolm, nýbrž prokázala i jinak
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platné služby vci spojenc svou inností proti nmecké a ma-

arské sabotáži a propagand, stavíc padesát tisíc muž do služeb

Spojených stát proti Nmecku a Rakousku, dva tisíce pt set

muž do eskoslovenské armády ve Francii a jednu setninu

hoch do eské legie v armád kanadské; po prvé ve své historii

pekonala velké pekážky zempisné o spory ideové a zorgani-

sovala se ve velikém mítku, aby z vlastní ch penz, pí-

spvk to vtšinou lidí chudých a mén zámožných, finann po-

depela práci Masarykovu.
Masaryk pln oceiíoval tuto pomoc, a pokud mu v tom nebrá-

nily dležitjší úkoly jiné, vnoval eské a slovenské kolonii

v Americe mnoho a upímné pozornosti. Byl ve stálém styku

s pedními pracovníky hnutí již od r. 1915, kdy se po prvé obrátil

na eskou Ameriku se žádostí o finanní podporu akce
;
po svém

píjezdu do Ameriky vnoval mnoho asu i záležitostem organi-

saním, — jezdil po schzích, mluvil a povzbuzoval. Jeho píjezd

a jeho pítomnost dodala srdce i tm, kteí za válených ne-

úspch spojenc pestali doufati v možnost vítzství a utvrdila

u víe ty, kteí nilídy viti nepestali. Zájem všech, i Ameri-

an se pak nemálo povznesl iny eskoslovenských legií na Sibii.

Když Masaryk odjíždl z Ruska, zanechal tam svou armádu
padesáti tisíc, které ml nade vše rád. které opouštl s váhá-

ním a jen pod tlakem okolností, žádajících jeho pítomnosti jinde,

a které by byl nejradji vidl venku z chaosu, ve který se Rusko
promnilo. Té armády byl vdcem, otcem, duší, nadjí á láskou, —
v té armád byla jeho síla i jeho duše, ona byla jeho nejsilnjším

politickým argumentem, ale též jeho nejvtší starostí.

Stává se tím Masarykova Amerika do jisté míry pokraováním
Masarykova Ruska; politicky v Americe stojí a opírá se o Rusko —
o fakt plstotisícové, dobe organisované a cílevdomé armády,

která mže být spojencm velkou morální i fysickou pomocí; vj-

užívá tohoto faktu, aby dosáhl nejdležitjšího z konkrétních po-

litických cíl naší revoluce, — uznání zahraniní Národní rady
za vládu eskoslovenského národa. Využívá v náš prospch též

zájmu Ameriky a spojenecké diplomacie vbec o Rusko, které

zná z bezprostední zkušenosti, kterému rozumí a se kterým si

spojenecká diplomacie neví rady.

Kdo s Masarykem v té dob pracoval, ví, že mnoho, snad vt-
ina probdlých nocí, o kterých se zmínil pijíždje dom, bjio
zavinno starostmi o armádu na Rusi. Situace, ve které ji tam
byl nucen zanechati, nebyla velmi píznivá. Annáda mla všeho
všude dv divise, asi s padesáti tisíci muži; asi stejný poet byl
pihlášen a zapsán, ale dosud nezaazen, ježto nebj^lo zbraní,

šatstva a poteb. Pes všechno úsilí nebylo do Masarykova od-
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jezdu možno zaopatit tžké dlostelectvo ani jízdu — nebylo

koní a i kdyby bylo, nebylo pro n postroj a píce. Scházely

i jiné dležité ásti — aviatika atd. — byl nedostatek munice

i zbraní, ale též ádné obuvi, šats\ a a prádla.

Morální stav armády pi Masarykov odjezdu byl celkem dobrý,

„lepší, než by tžké pomry daly oekávat", píše sám Masaryk.

Naši lidé byli rusoilové, ale úpadek Ruska je nutil ke kritice

a z mnohých udlal i odprce. O kulturní poteby vojska, které

se ze 60% skládalo z inteligence, uitel, profesor, inženýr
atd., bjlo postaráno, stejn jako o zásobování, výbory, které se

staral}' o duše a tla voják a asto musily pehlušovati hlad ža-

ludku pokrmy duše. Ale ruský nepoádek politický i hospodá-
ský — ruští dstojníci, kteí v armád zstali ješt z pr^ých dob

její existence a kteí nesnadno vnikali v ducha s\ých voják —
prtahy a pekážky kladené v cestu formování a \ýzbroji Aojska,

bolševická agitace, jakož i nejistota, co se stane v nejbližší bu-

doucnosti, to vše psobilo rušiv a nedobe na mravní náladu

vojska.

Pro postup v nastalých vnitních rozepích a politických bo-

jích stanovil Masarj k již díve písné pravidlo neutralitj' —
neosoboval si právo rozhodovati, na í stran v domácích sporech
ruských je pravda, .,nebo aspo více pravdy", odmítal rozhodo-

vati argumentem, tím mén zbraní. Tento princip neuti*alitj%

který již ped tím armáda dodržela v bojích Kornilovových s Ke-
renským a pozdji v bojích Ukrajiny s bolševiky, uznala Ukra-

jina (15. ledna 1918) i vláda sovtu (10. února); ob vládj' daly

též Masarykovi prohlášení, že nebudou pekážeti odchodu ar-

mády do Francie, kam se ji Masaryk rozhodl poslati, když její

pobyt v Rusku po shroucení východní front}' pozbyl smyslu.

Vidl jasn velké obtíže i nákladnost takovéto akce, ale poli-

tický význam její, jakož i moment, že vojsko nelze nechati ne-

inn propadnout rozkladu, kteiý mu na Rusi nezbytn hro-

zil, rozhodl pro odchod. Brestlitevský mír povTdil správnost

Masarykova soudu: jednání s Francií již díve zapoaté, kte-

rým armáda na Rusi bj la pojata do svazku naší armády ve
Francii, bylo dokoneno a koncem února v porad s francouz-

skými zástupci rozhodnuto odvézti vojsko do Francie bez dal-

ších odlvlad.

Po dlouhé dvoumsíní cest Sibií, Japonskem a na oceán
pibyl Masarjk poátkem kvtna 1918 do Yancouveru a odtud

pes Chicago do Washingtonu. Jeho pr^ým úkolem bylo získati

pomoc Ameriky a spojenc pi transportu vojska do Francie;

již v Japonsku se bez\-ýsledn pokoušel získati lodi, kteiých se

Francii i Anglii nedostávalo — zbývala tedy jediné Amerika.
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Oekávala ho nejen eská kolonie; amerití státníci a americká

veejnost byli zaujati problémem Ruska a >ykávali úsudku Ma-
sarykova, jejž pedcházela povst odborníka v ruských otáz-

kách. V diskusi asopisecké, která se tehdy práv rozvíila pro-

blémem, zda uznat bolševiky i zda intervenovati v Rusku, se

zaaly objevovat hlasy: jest nutno vykati Masaryka a vyslech-

nouti jeho mínní. asopisy, které až do té doby nepíliš pá-
telsky se dívaly na naše snahy po rozbití Rakouska, na p.
newyorský týdeník „T h e New R e p u b 1 i c", zárove chtly
slyšeti rozhodné slovo Masarykovo o problému stední Evropy;
ukazovaly na význam Masarykv jako neohroženého zastánce

pravdy za každou cenu, i vi vlastnímu národu, je-li toho teba,

a jako na politicky nejjasnji myslící a nejpovolanjší autoritu

v otázkách východní Evropy. Oekávaly od nho rozhodné slovo

nejen o Rusku, nýbrž i o Rakousko-Uhersku.
Otázky o Rusku, které tehdy hýbaly americkým veejným mí-

nním, zodpovdl Masaryk v memorandu, které si americká

vláda od nho vjžádala ješt za jeho pobytu v Japonsku a které

se potom objevilo v tisku. V memorandu žádá v pi^vé ad jasn
Aymezenou politiku vi Rusku. Domnívá se, že intervence

(i když si odmyslil otázku její morální ceny a doporuitelnosti),

aby mla úspch, by musela býti provedena v rozsahu, který

jest nedosažitelný, a že proto zbjvá jediná druhá cesta: nemluviti

o uznání „d e j u r e" a uznati bolševickou vládu „d e f a c t o".

Jen pi dobrém pomru k bolševikm lze na n vjivonávati vliv;

Nmci je uznali s\'ým mírovým jednáním. Masaiyk piznává
a vidí chyby bolševik, ale vidí i chyby ostatních stran — nejsou

politicky a administraii schopnjší. Odmítá monarchistické

hnutí, protože je slabé a neschopné, a varuje ped marnými na-

djemi v pád bolševik: jeho zkušenost na Rusi mu praví, že se

udrží mnohem déle, než se obecn m3slí; umrou na konec, jako
ostatní strany a jako umel carism, na politický diletantism, pro-

zatím však pro slabost ostatních stran získávají sympatie v lidu

a uí se pracovat. V Rusku je teba silné demokratické a repu-

blikánské vlády, která nutn bude prostednictvím socialist

vykonávati veliký vliv na Prusko a Rakousko. I malí národové
stední a východní Evi'opy potebují silného Ruska, nemají-li

býti odkázáni na milost Nmc; z tohoto dvodu spojenci musí
podporovati Rusko za každou cenu, sice si je podnianí Nmci, a až
podmaní východ, podmaní západ. K tomu cíli si musí spojenci

vytvoiti spoleuý a jasný plán, jak Rusku pomoci a jak pede-
jíti Nmce. Masarj^k podává nkolik konkretní^^h návrh: spo-

jenci nech organisují spolenost, která by v Rusku skupovala
obilí, kde jest ho dostatek, a prodávala, kde jest ho nedostatek.
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aby se nedostalo do nmeckých rukou. Nech výmnou za obilí —
nebo peníze v Rusku nemají ceny — pošlou tam tovary, kterých

je nedostatek a se kterými Nmci pi svém nedostatku vlastním

nemohou konkurovati. Vytlaiti Nmce v íobchodu, pracovati

proti nim v tisku, sorganisovati ruské dráhy, bez kterých jest

všechna ostatní práce zbytená a postaviti se proti nmecké pro-

pagand mezi válenými zajatci, to jsou návrhy, podané Masa-
rykem v jeho prvém memorandu, v nmž na konec mluví o eské
armád a o politických i vojenských dvodech, aby byla peve-
zena na západní frontu. — Žádost a vyjednávání o zapjení
lodí pro tento úel bylo však i zde prozatím bezvýsledné; pro
ponorkovou válku Nmecka i Amerika mla lodí nedostatek

a tch, které mla, potebovala k úkolm bezprostednjším
a 8 jejího stanoviska nutnjším: pevážeti a zásobovati své

vojsko v Evrop.
Problém Ruska a problém, jak pevézti naše hochy, byl potom

pedmem astých hovor a porad mezi Masarykem a státním

sekretáem Lansingem. pluk. Housem a na konec presidentem
Wilsonem, k nmuž byl po prvé poA'olán 19. ervna. Pro neroz-

hodnost spojenecké politiky vi Rusku se však události na Rusi
vyvíjely jinak, než se doufalo.

Vývoj eskoslovenské armády v Rusku byl podrobn sledován
ústedními mocnostmi, kter3'm samozejm zaalo záležeti na tom,

aby tak vydatný poet dobrých voják. Jako naše legie byly, se

nedostal na západní frontu. Cesta legií b3Ía zdržována, dochá-

zelo ke konfliktm s místními sovty, v Penze, v Samae, v Cel-

jabinsku, naši byli nuceni brát msta útokem a probíjeti si cestu

na vA-chod.

Cierin, sovtový ministr zahraniních záležitostí, prohlásil

naše vojska za protirevoluní a Trocký, nebylo jasno, zda pod
pímým nátlakem nmecké a rakouské vlády i z vlastního roz-

hodnutí, vydal instrukce na jich odzbrojení a intemování. Z dálky
a pi neúplných zprávách nebylo jasno, zda vinu nese vláda so-

vt i nkolik sovt místních. Masaryk zaslal posledního
ervna Cierinovi dlouhý telegram, v nmž protestuje proti jed-

nání sovt, dokazuje, že eskoslovenské vojsko a eskoslo-
venská národní rada byly vždy k Rusku loyální a písn zacho-
vávaly stanovisko neutrality ve >Tiitních vcech, jak byly slí-

bily, a že v odplatu za tuto neutralitu jim vláda sovt slíbila

volný prchod k moi, odkud by mohly býti dopraveny do Francie;
varuje vládu sovt ped porušením slibu, na které by naše
vojsko musilo odpovdti odvoláním slibu svého, a prosí ve jménu
demokracie, aby vláda sovt vc peliv vyšetila a dodržela
slib daný. „Byla by to neodpustitelná absurdiiost, aby demokra-

240



tická a socialistická vláda omylem pracovala do rukou svým nej-

vtším nepátelm".
Prvá ást našich legií pibyla do Vladivostoku koncem

kvtna; koncem ervna byla nucena obsaditi Vladivostok mocí,

pozbjla však kontaktu s ástmi, které byly zadrženy poátkem
ervence v Irkutsku a pinuceny cestu si dál probíjeti. Místní

sovt v Cite obávaje se, že by eské legie mohly posíliti generála

Semenova, který v tomto kraji operoval z Mandžurie, perušil

veškero spojení a pinutil naše vojsko, nyní roztíštné po celé

Sibii, k prudkým bojm. Prvý telegram o situaci, který Masary-

kovi pišel z Vladivostoku v polovin ervence, zmnil tvárnost

vcí. Bylo jasno, že centrální vláda sovt nese znanou ást
viny na srážce, že proti našim legiím organisuje bolševická cen-

trální sovtská vláda nmecké a maarské zajatce a že situace

jest vážná. Ve Vladivostoku mínili, že jest ješt možno obnoviti

protinmeckou frontu ruskou, ale jenom za pomoci našich vojsk

a za pedpokladu, že potebné vojsko pošlou spojenci.

Masaryk ihned zahájil nutné kroky u vlády Spojených stát
a u spojeneckých zástupc ve Washingtone; na základ svých
konferencí pedložil vlád Spojených stát memorandum, v nmž
žádá o vojenskou a materiální pomoc pro eskoslovenskou ar-

mádu na Rusi a rtá možnosti jejího užití ve prospch spolené
vci spojenc, když zatím není možno dostati lodi pro transport

do Francie; nevzdává se však svého stanoviska, že by bylo nej-

lépe, kdyby naši byli ve Francii. Kontrola Sibie našimi vojsky
s vojsky spojenc by znamenala velikou ztrátu pro Nmecko,
které, jak se zdálo, mlo již vládu sovt v moci a které dou-

falo dosáhnouti bohatých obilnic západní Sibie, nerostného bo-

hatství v Uralu a bavlny v Turkestanu. Pomoc je nutná nejen
s humanitního stanoviska, nýbrž i se stanoviska politického.

Nmci ím dále, tím více nabývají v Rusku vrchu, a bolševická
vláda se ukazuje více než slabá proti nim. Pes to však naizuje
armád, aby v prvé ad bojovala proti Nmcm a Maarm
a jenom proti tm ruským vojákm a stranám, které se s Nmci
a Maary spojí a s nimi se postaví proti spojencm.
Ve stejném smyslu telegrafuje hochm do Vladivostoku. Vy-

slovuje jim svoji spokojenost s jejich postupem, klade jim na
srdce, aby hledli skonsolidovati roztíštné jednotky, udržovali
kontakt se spojenci a peovali o zavedení vzorného poádku
v místech, která obsadí. „Prozatím mu&ííe zstat v Rusku a bo-
jovat proti spolenému nepíteli. Bijte se proti Nmcm a Maa-
rm, ale též proti ruským vojskm, která se s nimi spojí proti

spojencm; musíme však býti loyální a neplést se bezdvodn
do vnitních ruských záležitostí." Týden nato hochy upozoruje
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na rakouský plán posílati agenty do eskoslovenské armády
a pipomíná ješt jednou: „Žádná politická spolupráce s monar-
chist}' a reakcionái."'

1. srpna posílá nové poselství ve form rozkazu, který „musí
znát každý dobrovolec". Je to poselství dík za vjkonané povin-
nosti, uložené svdomím a národním programem, uznání za vj^-

konanou práci, vyslovení dvry a povzbuzení k vytrvalosti.

Opakuje: „Sbhem okolností zatím musíte zstat ješt na Rusi
a budete postupovat v dohod se spojenci; naši nepátelé na
Rusku budou Rakušané a Nmci a z Rus jen ti jednotlivci,

frakce a strany, které se zjevn a proti zájmm Ruska spolují
s naším nepítelem proti nám a našim spojencm. Naše armáda
je demokratická a slouží demokratickým cílm. Zkušenost na
Rusi nás pouila, že demokracie není totožná s anarchií a des-

organisací." Dkuje armád jménem svým a jménem celého ná-

roda a žádá: „Bute ujištni, že pracuji pro vás. teba i jsem od
vás odlouen, stejn jako jsem všechno své úsilí vnoval vám,
když jsem byl s vámi."

Den nato pichází nová zpráva z Vladivostoku. Mluví již

o ztrátách v mrtvých a ranných, nedostatené výzbroji, vzrsta-
jícím potu nmecké bolševické ..mezinárodní armády" a poteb
bezodkladných spojeneckých posil. Táží se. zda za nové situace

má armáda zstali v Rusku a za jakých podmínek.
3. srpna rozhodla vláda Spojených stát zárove s ostatními

spojeneckými vládami o vojenské a materielní pomoci eskoslo-
venské armád na Rusi, jakož i pomoci, která má býti poskyt-
nuta Rusku. Prohlášení spojenc z tohoto dne pijímá vojenskou
akci našeho vojska a slibuje vyslati menší oddíly spojenecké, do
té však jenom míry, ktcá by nepoškodila operace na západní
front Rusko slibuje podporovati v organisaci obrany, v znovu-
žbudování áftné vlády, a podává velmi dkladný plán hospo-
dáské a správní komise pro Rusko.
Masaryk se zadostiuinním pijal toto rozhodnutí a na jeho

základ se stará o zbran, šatstvo a všechny ostatní vojenské
poteby, ano je zejmo. že armáda bude musit v Rusku pe-
zimovaíi. V telegramu do Vladivostoku 12. srpna již oznamuje
slíbenou pomoc a 100 OOU pušek, 100 strojních pušek a 4.000.000 ná-

boj. Tžce sice nese skutenost, že prohlášení spojenc, po kte-

rém bolševici vyhlásili svatou válku spojencm a eskoslovenské
armád, znemožnilo všechno jednání s moskevskou vládou; smi-

uje se všíik s danou situací a v obšírném memorandu 28. srpna
rtá plán vojenské a pomocné akce v Rusku.
Memorandum dopluje a rozšiuje memoranda, podaná

10. kvtna a 20. ervence; zabývá se v prvé ad novou situací
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vzniklou ncpáíelstvím bolševik a radí bezodkladn poslati sil-

njší kontingent spojeneckých vojsk, jichž pesný poet by se

ídil silou nepítelovou. Uvažuje o vzniklé možnosti ustoupiti

od Volhy, aby se mohla konsolidovati celá .armáda, shledává

však v takovémto kroku nevýhody tak veliké, že dává pednost
poslati spojenecké posily na západ. Podle tohoto plánu by esko-
slovenská armáda držela tra sibiské dráhy od Volhy k Bajkal-

skému jezeru — s pedpokladem ovšem, že bude spojenci ádn
vj^zbrojena — úkolem spojeneckých oddíl bylo by obsaditi vý-

chodní 8ibii'. Jeho cílem vsak zstává pepravení vojska

z Ruska do Francie, kde v jeho pítomnosti spatuje velký poli-

tický význam. Uznává nesnáze dopravní a výhody, které by snad

plynuly z užití vojsk v Rusku. Shledává však, že by znamenala
rozliodnou ztrátu užívati tak dobrého vojska na služby spíše

policejní než vojenské, jaké bj^ v Rusku niusilo vykonávati.

Když Národní rada bj la uznána Francií a Anglií, zdrazuje
nutnost uznání Amerikou, které by velmi vyjasnilo pomr naší

armády k Americe a usnadnilo jednání.

Uznání na základ dodateného memoranda pišlo B. záí a
Masaryk zaíná pracovati, aby na jeho základ piml ervený
lííž a jiné pomocné organisace k rozsáhlé pomoci sibiské ar-

mád, která se brzj' zaala jeviti v zásilkách šatstva, lékaských
poteb, jakož i v lékaských výpravách, posílaných na Sibi.

Ale radost z uznání, kterého docíleno ze znané ásti zásluhou

sibiské armády, brzy zkalena poplašnými zprávami ze Sibie
íi z Ruska. V polovin záí prolomena sice bolševická hráz
u City. rozdlující vj'chodní ást legií od západní, které hy pro-

dlením bylo hrozilo nebezpeí zniení, ale s navázaným spojením
se západní armádou picházejí zprávy neveselé. Situace na Volze
zaíná býti kritická pro úplný nedostatek všech vojenských poeb
a pro vysílení armády, která stála v bojích nepetržit již po
nkolik msíc. Kaza, Simbirsk a Volsk evakuovány, Samara
se ocitla ve vážném nebezpeí. Druhá divise, která již dosáhla
T)ajkalské oblasti, nucena ustupovati, aby pomohla prvé divisi

povolžské. a Vladivostok žádá o okamžitou spojeneckou posilu,

nemá-li býti naše armáda pinucena opustiti Volhu a ustoupiti

7.a Ural.

Masarjk se radí s generálem S<efánikeni, který pijel, a s ge-
nerálem Janinem, vrchním velitelem francouzských legií, který
jede do Sibie, aby se am ujal velení našich vojsk. Intervenuje
u presidenta Wilsona i u státního sekretáe Lansinga, ti slibují

všechnu hmotnou pomoc hochm v Sibii, ale nemohou se roz-

1'odnouli pro vj slaní vojska; neví v možnost znovuzízcní vý-
chodní fronty, a netroufají si o n žádati Japonce. Masaryk s Ja.
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ninem a Štefánikem dochází úsudku, že fronta proti Nmcro
v Rusku nemže být zízena bez pomoci celé japonské armády;

Rusové sami stží dovedou vybudovati armádu dosti silnou^

aby mohla organisovat Rusko na nebolševickém podklad. Jest

nebezpeí, že bolševici mají vojenskou dohodu s Nmci a zanou
proti nám organisovati nmecké a maarské zajatce v Rusku
a na Sibii. Za tchto okolností se mže ukázati nutnost ustoupiti

za Ural, ale i pro takový ústup jest nutno dostati zbran a mu-

nici. V memorandu, které o svém jednání s gen. Janinem posla!

vlád Spojených stát, diskutuje Masaryk otázku spojitosti všech

vojenských akcí na Rusi; Archangelsk a Murman se stží dají

držeti a jejich držení má stží njaký smysl, dojde-li k ústupu

za Povolží — stanou se druhým vydáním Gallipole, nebude-li se

postupovati správn. Zdrazuje znovu nutnost jasného pro-

gramu spojenc vi Rusku
;
posud takový program postaven ne-

byl, a není jasno, zda bude postaven. „Má-li však Rusko býti po-

necháno svému osudu, není dvodu, aby naše vojsko zstávalo na
Sibii a mlo by v tom pípad býti posláno do Francie."

Z Ruska picházejí nové neveselé zprávy o kritické situaci na
Volze, Masaryk znovu intervenuje žádostí o pomoc, která je ped-
mtem nových úvah v ministerstvu války i v Bílém dom. Místo

ekané odpovdi však 27. záí pichází nové rozhodnutí vládj'

Spojených stát, podle kterého není možno užívati vojska Spo-

jených stát v západní Sibii, ježto podle mínní odborník jsou

vojenské operace západn od Uralu holou nemožností. Spojené

státy vyslovují ochotu poslati eskoslovenské armád potebnou
výzbroj a zásoby, pokud jich není poteba na západní front, ale

nehodlají posílati tjto zásoby na západ od Uralu. Podle jejich

názoru eské vojsko by mlo ustoupiti na východní stranu Uralu,,

kde je zásoby snáze dosáhnou a kde snad ješt zabrání Nmcm
vykoisovati západní Sibi. A^láda Spojených stát Ituje, že

nemže podporovati jiný program, než tento, ježto všechna oe-
kávání, skládaná ve výpravy do severních pístav ruských,

úpln zklamala a Spojené státy se zíkají úastenství na všech

vojenských operacích v severním Rusku. Vláda též prohlašuje

pomoc slíbenou Rusku 3. srpna za neproveditelnou a vzdává se

ruského plánu svého, až na pomoc, která snad bude nutná pí
ochran tj'lu eskoslovenského vojska.

To znamenalo úplný ústup Ameriky z Ruska a velké zkla-

mání pro všechny, kdo doufali ve vydatnou vojenskou pomoc
Ameriky naší armád v Rusku. Masaryk dal tomuto zklamání
Aýraz v „Poznámkách" k tomuto memorandu den po jebo ob-

držení, .šetrn vytýká vlád Spojenvch stát, že rozbodiije otázky
takové strategické dležitosti ve Washingtone, daleko od míst»
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dje: „Píliš dobe znám historii sinuín proslavené rakouské

vojenské dvorní rady, rozhodující strategické problémy z Vídn,

než abych podlehl pokušení následovat jejího píkladu." Tako-

véto ukvapené rozhodování je tím zavržení hodnjší, že z vojen-

ské i politické situace denn se mnící stále vyriistají nové mož-

nosti. Ukazuje na možnost, že by Bulharsko, po pípad i Tu-

recko opustilo ústední mocnosti a že by Rumunsko znova vyhlá-

silo válku. V takovém pípad by jist vojenské operace za

Uralem nebyly nemožné. Ukazuje na otázku politické taktiky:

Jak bude takovýto dobrovolný ústup z Ruska psobit na Nmce
a Rakušany a jak na bolševiky? Bolševické germanofilství jist

jest oslabeno nedávnými porážkami na západní front; Masaryk

by využitkoval této píležitosti a odtrhl bolševiky od Nmc.
Jeli už teba ustoupit, dal by si ten ústup — hrub eeno —
dobe zaplatit. Nebyla by to snadná diplomatická práce, ale pro

dobro vci by mluvil i s áblem. Nesouhlasí s bolševiky a s jejich

taktikou, ale je pesvden, že pomr spojenc k bolševikm byl

od samého poátku chybný. Bylo by chybou utéci z Ruska a zane-

chati Rusko a bolševiky úpln v rukou Nmc a Rakušan. Doufá

však, že toto rozhodnutí Spojených stát není konené, že se dá

opraviti okolnostmi a žádá, aby rozhodnutí bylo sveno spo-

jeneckým velitelm na míst dje.

Nové rozhodnutí však nepišlo a tak Masaryk mohl Sibiským
íci jen, že dlá vše, co je v jeho moci, a aby neztráceli na-

djí. Obšírná zpráva Dra Girsy, datovaná 29. záí, a telegram

generála Syrového z Povolží, datovaný 3. íjna, podává tragický

obraz situace na Volze. Po devíti msících nedostatené a špatné

stravy a tyech msících neustávajících boj, v nichž nebylo

reserv, které by vystídaly, s nedostateným lékaským ošetením
a úplným nedostatkem lékaských poteb, odv a zbraní, armáda
na Volze jest vysílena a pestává doufati, že kdy pijdou slíbené

posily. Situace jest kritická, Samara nevydrží déle než 10 dní

a její ztráta znamená ztrátu celého jižního Ruska, jakož i Oren-

burgu a Uralska a s nimi ovoce všeho utrpení a obtí eskosloven-

ské armády. Pes to však eské vojsko chce konati svou povinnost

a pomáhati spojencm, i když mu odepou vojenské posily. Vo-
jáci ujišují prof. Masaryka, že pes všechny pekážky vykonají

každou povinnost, která jim bude uložena, a že všichni do posled-

ního muže radji zemrou, než aby poskvrnili est a slávu esko-
slovenského jména.

Další zprávy ze Sibie byly neurité, jenom prostednictvím
francouzského konsula v Irkutsku pišla zpráva o ústupu po-

volžské armády z Uralu k Jekatrinburku. Další vývoj událostí

na Rusi, svený nyní generálu Štefánikovi a Janinovi. se ztrácí
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v novém shluku událostí v Evrop, Je zastínn vyjednáváníns

Nmecka a Rakouska o mír, prolila šcjiíni neodvislosti, vyjedná-

váním o pjku a všemi tmi starostmi, které na Masar3ka do-

lehly plnou váhou a vyžádaly si jeho celé pozornosti. Pro tyto

události odevzdává vedení sibiských vcí nakonec generálu
Štefánikovi s pipomenutím, že „naší povinností je, co nejvíce

šetiti života našich hoch". Bojují-li naše vojska na Rusi proti

bolševické vlád, bojují v sebeobran, a protože jim zbra byla
do ruky vnucena; bojují proti vzrstu nepátelské nmecké moci
na Rusi, a s porážkou Nmecka je jejich úkol vykonán — teba
je pak co nejrychleji dostati dom, a pokud možno s nejmenšími
ztrátami.

Nebo jakkoliv velkou složkou jeho úsilí v Rusku i v Americe
se stala, nebyla armáda než prostedkem k dosažení uritého cíle:

rozbití Rakouska a dobytí samostatnosti pro eskoslovenský ná-
rod.

Na význaném míst ve své pracovn míval vždy Masaryk hu-

sitskou korouhev s nápisem „V eritas vinci' — pravda
vítzí — a víra ve vítzství pravdy byla mu, myslím, vždy nej-

vtší posilou v boji; nebyla to však trpná, ekající víia mueníka,
nýbrž víra bojovníka za poznanou pravdu, o níž ví, že mu pi-
nese vítzství, neodkládá však proto zbran. „Pravda a h u-

m a n i t a i n a b s t r a c t o n e v í t z í, n e h á j í-1 i a n e-

o ch r a u j í-1 i j i ch lid é," napsal již v Londýn (Bohemia
and the European Crisis). Zásadu, pro kterou bojuje, vyjádil
velmi siln již v listopadovém prohlášení roku 1915 a opakoval

v odpovdi presidentu chicagské universitj^ pi svém vstupu do
Ameriky : „Demokracie je politická pravda a pro
ni dnes bojují národové svt a". V této víe a síle

jeho pesvdení je síla a tajemství jeho úspchu. Teprve budouc-

nost bude moci urit íci, jaký byl pesný rozsah vlivu Masary-
kova na utváení spojenecké politiky vi Rakousku a uriti

všechny složky sil, které spolupsobily ke zmn v náš prospch

;

urit možno íci jenom, že vliv Masar5'kv byl veliký a nesporný.

Od svého odjezdu z domova byl Masaryk svdomím spojeneckého

svta, a nepestal jím býti ani v Americe. Nepestal poukazovati

na nemravnost a neproveditelnost plánu separátního míru s Ra-

kouskem, který nabyl jeden as veliké obliby u spojenc i Spo-

jených stát, nepestal upozoriíovati na pochybnou cenu vítzství,

které by zachovalo Nmecku silného spojence pro budoucnost

a které by dalo sankci bezpráví páchanému na potlaených náro-

dech stední Evropy; pi každé píležitosti pipomíná Americe
zásady její revoluce, i zásady, které svým presidentem prohlásila

pi vstupu do války ; rení noblesse oblige pozmuje
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v demokracie zavazuje a pipomíná Spojeným státm,

že pomoc utlaeným a slabým je mravní povinností jejich, stejn

jako jí byl jejich vstup do války.

Ve mnoha svých eech optn zdrazuje, že cílem války a po

ní cílem míru je rekonstrukce stední a východní Evropy na ná-

rodnostním principu, i)onvadž tento princip má nejvtší mravní

a politické oprávnní. Ne státy, ale národy jsou pro Masaryka
pirozenými orgány humanity i lidstva; národnost je demokra-

tická, sociáln spravedlivá — evropské státy byly dynastické,

autokratické. protisociální; asto slyšíme jeho poukaz na obdobu

problému malého národa s problémem t. zv. „malého lovka" —
s útlakem politickým a kulturním jde ruku v ruce i útlak hospo-

dáský a sociální.

Své politické krédo i program vjjádil Masaryk v den svého

píjezdu do Chicaga slovy: „Cesta k vítzství spojenc vede pes
zíceniny Rakouska." Zárove s memorandem o Rusku, o nmž
již byla e, podal Masaryk druhé memorandum, v nmž pojed-

nává o problému Rakousko-Uherska; ukazuje, že rozbití Ra-

kouska je conditio sine qua non vítzství spojenc. Zniení Ra-

kouska je prvním krokem k porážce Nmecka; osud Nmecka je

zpeetn teprve v okamžiku, kdy je odstranno Rakousko. Nej-

jistjší cestou jak odstraniti Rakousko, jest uznání národních

aspirací potlaených národ, bojujících za osvobození od rakous-

kého útisku; spojenci by mli užít všech prostedk, abj^ podpo-

rovali ducha odboje mezi tmito národy, mli by jim dát vojenskou

a materiální pomoc a vydat kategorické prohlášení, že se roz-

hodli rozleniti Rakousko-Uhersko,
Prohlášení pišlo koncem msíce; zprvu trochu neurit v nm

vyjádil státní sekretá Lansing souhlas vlády Spojených stát
„s národními snahami echoslovák a Jihoslovan", pozdji roz-

hodnji prohlásil, že tím vláda Spojených stát rozumí „úplnou

nezávislost" tchto národ na Rakousku. Nkolik dní po Lansin-

govi V3 dala nejvyšší rada spojenecká ve Versaillích podobné
prohlášení.

Prohlášení Lansingovo znamená pímý obrat v politice S|«oje-

ných stát vi Rakousku, na které se Amerika dosud dívala dosti

shovívav; je zárove prvým politickým úspchem Masarykovy
práce v Americe. Od tohoto prohlášení jdou vci již snáze, je

však také zejmo, že práce bude veliká a že nkolikatýdenní po-

byt. Jak jej pvodn Masaryk zamýšlel, bude musit znan pro-

dloužit. Devatenáctého ervna byl zavolán do Bílého domu, kde
po rozmluv o ruských vcech zavedl hovor na otázku Rakouska
a zdraznil nutnost rozbíti Rakousko, má li býti vyhrána válka;

Wilson souhlasil, pijal Masarykv názor a vyzval l^Iasaryka,
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aby mu sdloval své názory o vcech, které práv budou nejdle-
žitjší — o uznání však se ješt nevyjádil.
Masaryk o uznání nežádal, dokud nenabyl jistoty, že jeho žá-

dost bude pízniv vyízena; bylo lépe nežádat než býti odmítnut,

ft on si byl jist, že jeho as pijde a že Spojené státy uznání dají.

Posledního ervna bjla uznána Národní rada francouzskou vlá-

dou, v polovin srpna uznána anglickou; vystoupení sibiské ar.

mády upoutalo zájem veejnosti i vlády americké, slíbená pomoc
ohroženým hrdinm pinesla nutnost oficiáln jednati s jejich po-
litickým vedením a Masaryk využikoval této píležitosti, aby
americké vlád zdraznil nutnost uznáni.

Vysvtlil záležitost rozhodujícím lidem ve vlád ústn, a když
docílil slibu, že uznání dostane, podal posledního srpna po úmluv
s Lansingem žádost za uznání ve form rozsáhlého memoranda;
ukazuje v nm nutnost rozdliti Rakousko-Uhersko z dvod poli-

tických i mravních, dokazuje právo eskoslovenského státu na
samostatnost, ukazuje na politický význam uznání Národní rady,

na úlohu hranou eskoslovenským národem ve svtové válce, na
práci armád na front ruské, francouzské a italské, varuje ped
rznými formami austroíilismu, který se mezi spojenci vyskytuje,
vyvrací dvody pro zachování Rakouska v njaké nové form
federální a koní poukazem na demokratické zásady amerického
Prohlášení neodvislosti, zásady Lincolnovy a Wilsonovy, na je-

jichž základ o uznání žádá.

3. záí v poledne bjl zavolán k Lansingovi, který mu odevzdal
prohlášení své vládj^ jímž uznává existenci váleného stavu mezi
echoslováky a císastvími nmeckým a rakousko-uherským,
uznává eskoslovenskou národní radu za de facto vládu válku
vedoucí, ,.používající náležit pravomoci a íditi vojenské i poli-

tické záležitosti eskoslovenského národa", a vyslovuje ochotu
„vstoupiti ve styk s de facto vládou takto uznanou za úelem
vedení války proti spolenému nepíteli". Masaryk podkoval
Wilsonovi za tento „akt politické šlechetnosti, spravedlnosti a po-

litické moudrosti" velým dopisem, na njž Wílson odpovdl
velmi srdeným ujištním, v jak veliké míe si on i státní sekre-

tá cenili rad a vedení, které jim Masaryk poskytoval.

Uznání Spojených stát, následující po uznání Francií a Anglií,

bj^lo vrcholným úspchem politické práce Národní rady; a a na
n nebyla pedchozí uznání jakož i vystoupení sibiských vojsk
bez znaného vlivu, možno je prohlásiti za osobní triumf Masa-
rykv. Uznání doplnno jen prohlášením Národní rady za provi-

sorní vládu eskoslovenského národa, které po úmluv s drem Be-
nešem vydáno v polovin záí; a pi vojenských neúspších
ústedních mocností na západní i jižní front, jakož i politických
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-neúspších na front vnitní, nebylo již možno pochybovat o ná-

sledcích, které tyto politické události budou míti na Rakousko
a tím na Nmecko.
Sedmého íjna pišla do Washingtonu první nmecká a rakou-

ská nabídka míru ; Masaryk odjíždl téhož dne do Chicaga, kde již

nebylo možno odíci pednášky díve slíbené. Ješt z Chicaga

intervenoval telefonicky vo Washingtone, aby pi odpovdi bylo

pamatováno na nás. Do Washingtonu se vrátil jedenáctého; e-
kaly ho tam neveselé zprávy ze Sibie, záležitost výzbroje a zá-

sob nebyla ješt vyízena, jednání o pjku na zásobování ar-

mády bylo v proudu. Tyto vci zabraly Masarykovu pozorjiost

v první chvíli po návratu; ale již následujícího dne zaal jednati

ve vci, která byla nejdležitjší otázkou dne

Osmého íjna president Wilson odpovdl Nmecku, zkoušeje

jeho dvryhodnost; dvanáctého Nmecko odpovdlo p jetím

známých trnácti bod Wilsoiiova pi'ogramu a zahájilo tak kore-

spondenci, která konila Wilsonovou notou, aby se obrátilo na
spojence a žádalo o pímí. Rakousku se odpovdi nedostávalo;

zdálo se, že Wilson váhá, a Burian vykládal ve Vídni Wilsonovo
mlení jako píznivé znamení.

Desátého íjna pišla z Curjchu zpráva, že císa Karel pro-

hlásil manifestem spojení Bosny-Hercegoviny, Dalmácie a Chor-

vatska-Slavouska v jedinou zemi jako první krok k ederalisaei

Rakouska na základ národnostním. V novinách se poaly ob-

jevovati astjší zprávy, že vbrzku vydá manifest, prohlašující

federalisaci: chystalo se národnostní ministerstvo, jemuž v ele
ml stát Lammasch; bylo zejmo. že Rakousko horen pracuje

na zdánlivém pizpsobení se Wilsonovým trnácti bodm, aby
umožnilo Spojeným státm pízniv odpovdti.
Každý cítil, že se piblížil rozhodný okamžik. Dvanáctého íjna

v sobotu na ranní konferenci, která se konala denn a které bý-

vali mimo Masaryka pravideln pítomni nynjší vyslanec
Pergler, voj. attaché kapitán Hurban a tajemník Císa, zaal
Masaryk mluvit velmi vážn o tomto rakouském tahu. Vidl ve
federalisaních plánech vídeských znané nebezpeí a zabýval
se otázkou, jak jim eliti. Bylo vidti, že o vci pemýšlel pe-
dešlé noci; mluvil svým obvyklým struným zpsobem, ale ne-

diskutoval; bylo zejmo, že má vc V3'ešenu a že pichází jenom
oznámiti své rozhodnutí. Rozhodnutí znlo: vydati ihned Prohlá-
šení neodvislosti, které má promyšleno, a které bude podepsáno
Národní radou již jako provisorní vládou eskoslovenských
zemí; s Benešem pak telegraficky sjedn.ati, aby se Národní rada
formáln prohlásila za provisorní vládu, ve které se Masaryk
jmenuje premiérem a ministrem financí, Beneš ministrem zahra-
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nií a vnitra a Šteíánik ministrem války. Rozhodl se pro tento

krok proto, aby postavil rakouskou vládu ped hotový fakt, a aby

zárove upozornil Spojené sláty na závazek, obsažený v záijo-

vém uznání, které zavazovalo Spojené státy vzíti Národní radu,

jako uznanou a interesovanou d e f a c t o vládu, v potaz pi
veškerém jednání s Rakouskem.
V nedli, 1;>. íjna pracoval Masaryk na Prohlášení, které mi

následujícího dne odevzdal k pekladu Téhož dne poslal Lnn-
singovi, pluk. Houscovi a nkterým spojeneckým diplomatm
memorandum o nmecké mírové not, ve kterém ve form pozná-

mek ukazuje nmeckou neupímnost a vjchj tralost, jak se v not
jeví. a varuje ped uzavením pímí, které by zachránilo abso-

lutistické, dynastické Rakousko, jehož vláda neiepresentuje lid

o nic lépe než vláda nmecká a jehož záchrana by umožnila

Nmecku pokraovati v jeho tlaku na východ.

Deklarace zatím peložena a prvý nárt následujcíího dne roze-

slán na dobrozdání nkolika amerických pátel. Byly to, vzpomí-

nám si. dni horené práce a naptí. Dni byly vj^plnny poradami
o legální a formální stránce Prohlášení a pípravami k jeho

vydání (na výmnu názoríi s Paíží pi tehdejší pomalosti kabe-
lové služby a pi krátké lht nebylo pomyšlení), noci revisi

deklarace, pi níž hlavní slovo vedl náš americký pítel
Dr. Calfee, který zastával stanovisko amerického právního na-

zírání, a já. jenž dbal stylistické ryzosti a jednotnosti. Ani jednoho
z tchto pti dn jsme nešli spát ped tvrtou hodinou ranní; po-

slední noc ped odesláním deklarace, 17. íjna, jsem po odchodu
ostatních prosedl zbytek noci nad svým psacím strojkem, abych
mohl v osm hodin ráno odevzdati konený elaborát Masarykovi,
jenž ho s nkolika málo slovními zmnami konen schválil.

Celkem revidoval deklaraci Masaryk sám nejmén tyikrát, náš
spolený komitét pak po nocích nesíslnkrát; výsledkem byl

dokument vzácné ceny nejen historické, nýbrž i literární.

Sedmnáctého íjna ráno tedy, po poslední revisi, schválil Ma-
saryk konené znní deklarace, které veer kabelováno Benešovi
do Paíže a Štefánikovi do Vladivostoku, Následujícího dne,

v pátek ráno. vztyena na dom v šestnácté ulici bílo-ervená
vlajka, ped polednem Deklarace odevzdána Wilsonovi a Lan-
singovi, a odpoledne ve tyi hodiny zástupcm tisku, kteí
k tomu cíli byli svoláni.

Cspch Deklarjic*'. která se objevila následujícího dne v ran-

ních listech vtšinou v plném znní, byl v Americe veliký. Úvod-
níky komentovaly ji nadšenými vtami, citujíce celé odstavce

a pirovnávajíce ji v dležitosti i v tónu s klasickým Prohlá-
šením neodvislosti Spojených stát. Spojenetí zástupci, kterým
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zaslána s pípisem, vysvílujíoím „politické a vojenské nut-

nosti", jež k ní vedh% a oznamujícím ustavení Prozatímní vlády

eskoslovenské s Masarykem v ele, ji pijali stejn píznivé.

Jak ÍÍIasarykovi napsal Jusserand, francouzský vyslanec ve

Washingtone, „deklarace jest hodná svého autora i velké vci,

kterou hájí".

V Bílém dom mla deklarace stejn silnou odezvu; téhož

dne, kdy byla odevzdána, pišlo dvrné sdlení, že státní de-

partment vydá následujícího dne Wilsonovu odpov Rakousku,

kterou bude datovat stejn s naší deklarací. Odpov se objevila

v novinách v sobotu odpoledne, s datem pedešlého dne, a sdlo-

vala Rakousku, že president nemže pistoupit na jeho návrhy

pro urité zmny, které vláda Spojených stát uinila ve své

politice vi Rakousku, jmenovit uznáním eskoslovenské ná-

rodní rady za d e f a c t o vládu : a uznáním národních snah

jihpslovanských. President nemže pijmouti pouhou „autono-

mii" tchto národ za podlilad míru a trvá na tom, aby „ne on,

nýbrž oni byli soudci nad jakýmkoli podnikem rakousko-uherské

vlády, který by ml splniti jejich snahy a jejich pojetí vlastních

práv a osud". — Tedy úplné pijetí stanoviska našeho Prohlá-

šení, stanoviska Masarykova; Masaryk zvítzil. Rakousko bylo

odsouzeno. Téhož dne, kdy vyšlo naše Prohlášení neodvislosti

a Wilsonova nota, která rozbila Rakousko, jako autoru na po-

smch se objevil v novinách manifest císae Karla, oznamující

„jeho národm", že se Jeho Apoštolskému Velienstvu uráilo

rozhodnouti o novém uspoádání íše na federativním základ.

V dopise Masarykovi, potvrzujícím píjem Deklarace, praví

Wilson: „Nemusím vám íkati, s jakým pohnutím jsem etl Pro-

hlášení neodvislosti. vydané eskoslovenskou Národní radou;

mj^slím, ze má poslední odpov Rakousku vám dá plný odhad

mého stanoviska v této vci. Mžete býti jist, že mj zájem jest

hluboce vznícen."

Prohlášení neodvislosti, doma ješt bohužel málo známé, jest

dokument velké vážnosti a síly. Klidné a pevné, povznesené, ale

bez vášn, výmluvné, ale nepolemisující, prohlašuje neodvislost

eskoslovenského národa na území eských zemí a Slovenska,

v pesvdení, „že žádný národ nemže býti nucen žíti pod suve-

renitou, které neuznává", a protože jeho autoi jsou pesvdeni,
že jejich národ „se nemže voln vyvíjeti v habsburské Ižifede.

raci, která není než novou formou odnárodiiovacího útisku, pod

jakým jsme trpli po ti minulá století." Na základ historického

a pirozeného práva odvoduje Masaryk svj krok a pronáší

nad Rakouskem hroznou obžalobu státu bez existenního oi)ráv-

nní, který se dopustil nesmazatelného zloinu proti lidstvu, vy-
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volav svtovou válku. Odmítá „svatokrádežné tvrzení, že moc
Habsburk a Hohenzolleniú jest božského pvodu", neuznává
král „z boží milosti" a prohlásiv habsburskou dynastii za „ne-

hodnu, aby vedla náš národ", zbavuje ji práv na eský trn, na
kteiý byla povolána svobodnou volbou národa.

Ve druhé ásti Prohlášení rtá zásady ú*tavy budoucího esko-
slovenského státu, vyhrazujíc konené rozhodnutí o ústav záko-

nit zvoleným zástupcm národa. „eskoslovenský stát bude
republikou", která zaruí úplnou svobodu svdomí, náboženství,

vody, literatury, umní, slova, tisku a shromažování. Církev
bude odlouena od státu, volební právo bude všeobecné, ženám
zaruena úplná politická, sociální a kulturní rovnost s muži;
práva menšin budou chránna, národní minority budou požívati

plné rovnoprávjíosti. .eskoslovenský národ provede daleko-

sáhlé sociální a hospodáské reformy", velkostatky budou \y-

vlastnnj', šlechtické tituly a vy'sady zrušeny; ústava „vylouí
jakékoli zvláštní výsady a znemožní tídní zákonodárství".

A koní radostným vyznáním vírj- ve vítzství svtla nad moc-
nostmi temnot, víry v demokracii a svobodu. „Víme v demo-
kraííii, víme ve svobodu, a ve svobodu vždy vtší a vtší",

napsa.l Masaryk jako závrenou vtu Deklarace.

Prohlášejií neodvislosti bylo závreným aktem naší zahra-

niní revoluce; práce, která zbývá, jest již konstruktivní, tvo-

ivá. Prvého cíle naší revoluce bylo dosaženo; Rakousko se roz-

padlo, zbýval úkol postaviti na jeho míst novou politickou

strukturu na no^^'ch základech, daných vítzstvím demokracie.

To znamenalo rekonstruovati celou východní Evropu, uvdomiti
si naše postavení a pomr k tomuto úkoli;. a pracovati k splnní
naší ásti, jejíž vykonání slíbil Masaryk v Prohlášení neodvis-

losti.

O problému rekonstrukce východní Evropy pemýšlel Masaryk
mnoho od samého poátku zahraniní práce své. Opt a opt se

opakuje v jeho eech a láncích poukaz na nebezpeí pan-

germánské stední Evropy a nmeckého tlaku na východ; v Lon-

dýn zahajuje pednášky na King's Collcge pednáškou „O pro-

blému malých národ"; na západ, v Rusku, v Americe, ho vidíme

v nejužších stycích s Jíhoslovany, Poláky a zástupci všech

národ, které n.ly zájem na rozbití Rakousko Uherska a pe-
stavb stední Evropy, ve svých eech znovu a znovu zdraz-
uje úkol rcorganisace východu? Evropy — vetn Ruska —
jako nejpednjší úlíol války a dobytého míru. Je si vdom veli-

kosti tohoto úkolu, necouvá však ped ním. ,.Reorganisace a re-

generace Evropy je nesnadný úkol", píše presidentu Wilsonovi

(1. listopadu), ,.ale každá tvrí politika, která se nespokojuje
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danými sociálními a politickými útvary, je nesnadná; nebylo
snadno porazKi iakousk(»-jicnieckoii autokracii, nebude snadno
vdechnouti nový život do jejího ddictví." Na provedení tohoto

úkolu, tolik se mu zdá jasno, je nutno docíliti spolujiráce všech,

kdo na tomto provedení mají pímý zájem, jakož i dosáhnouti

zájmu a pomoci svtové veejnosti.

Od svého píjezdu do Ameriky se Masaryk asto scházel se

zástupci jiných malých národ evropských: Jihoslované, Rusíni,

Litevci, Finové, Rumuni, ba i Poláci v nm vidli svého pomocníka
a pítele, skoro vdce, a chodili k nmu na radu pi mnoha píle-

žitostech. První veejný krok organisovati spolenou práci ma-
lých národ a získati pomoc americké veejnosti však byl uinn
až založením „Demokratické unie stední Evropy", která bj^la

výsledkem velké schze lidu v New Yorku (15. záí), na které

Masaryk, Paderewski, Hinkovi za Jihoslovany a Stoica za Ru-
muny mluvili pro rozbití Rakousko-Uherska a pro spolenou
svornou práci svých národ v zápasu proti výbojnému panger-

manismu. V resoluci odhlasované 4000-hlavým shromáždním
žádají zástupci malých národ stední Evropy rozlenní Ra-

kousko-Uherska a organisaci jeho národ v souhlasu s jejich

požadavky, a zavazují se k „loyální a bratrské spolupráci" ná-

rod, které zastupují, v innosti, kterou chtjí „donutiti dyna-

stické a politické násilníky, aby se bezpodmínen vzdali nad-

vlády, kterou nespravedliv a násilún nad národy vykoná-

vají."

Den po schzi a opt po trnácti dnech, se v New Yorku sešla

porada zástupc malých národ stedoevropských, na níž zastou-

peni Cechoslováci, Poláci, Litevci, Ukrajinci, Rumuni, Jihoslo-

vané a italští irredentisté, aby jednala o praktických krocích

k uskutenní této spolupráce. Na Masarykv návrh založena

spolenost „Mid-European Democratic Union" — „Stedo-

evropská demokratická unie", jejíž program a význam Masaryk
vymezil v dopisu prof. Millerovi (29. záí) takto: „Organisaci

takové;o spolenosti bych považoval za politicky velmi cennou,

i kdyby nedlala nic, než dodávala politické veejnosti a tm,
kdo se zajímají o národnostní problémy stední Evropy, syste-

matické informace. Doufám však, že nová spolenost dokáže

více: že pinese více porozumní do pomru rzných národních

skupin s jejich programy a tak vykoná ást pípravné práce

pro mírovou konferenci. Je nesmírn dležito pro všechny ná-

rodnosti, aby nepítel nemohl na kongresu využít nepekona-
telných nesnází v územních aspiracích. Bylo by vrcholem poli-

tické moudrosti, kdybychom mírovému kongresu mohli pedlo-

žiti hotovou dohodu." — Pedsedou spolenosti, a namítal, že
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je to zbytené (radji by byl vidl pedsedou Ameriana) — byl

na návrh jihoslovanský jednohlasn zvolen sám.
Pvodním plánem Masarykovým bylo založení spolenosti

amerických pátel potlaených národ stední Evropy, kteí by
svým vlivem pracovali pro jejich osvobození a pozdji i získali

nebo sami poskytli praktickou pomoc novým státm ve form
pjky na potebné suroviny nebo pomocné akce. Okolnostmi se

stalo, že „Unie" byla zprvu vlastn jakýmsi volným sdružením
Národních rad jednotli>nyrch národ stední Evropy (pistoupili

brzy i ekové, Zionisté, Albánci, Arméni a Uhro-Rusíni) a teprve
pozdji se vrátila k pvodnímu plánu Masarykovu. Ve Washing-
tone otevena ústední kancelá informaní a propaganí (v ele
Amerian prof. H. A. Miller), a zapoato s adou porad a schzí,
které jednak ešily otázku spoleného politického postupu,
jednak seznamovaly americkou veejnost s problémem stední
Evropy; vyvrcholily tyto porady v konferencích filadel-

ských (ve dnech 23.—26. íjna), pi jejichž zakonení v histo-

rické americké 8íni neodvislosti (Independence Halí) Masaryk
peetl jím samým a delegáty ostatních jedenácti národ, jež na
konferencích zastoupeny, podepsaný elaborát konference (v pod-
stat též Masarykem vypracovaný) — „Prohlášení spo-
lený ch zájm neodvislých stát stední
Evrop y".

Titul prohlášení udává jeho úel a úel konference. Nechce
tvoiti nové programy; chce být jen vyjádením pání po formální

jednot programu a závazkem soubžného úsilí až dosud roztíšt-
ného vzájemnou nejasností a nedvrou. V jednání konference

chtl Masaryk postaviti základ pro odstranní spor, které k této

nedve vedou; jedním z jeho prvních cíl bylo nauiti rzné
ty národy, které se válkou ocitly ve stejné situaci, spolupracovati

na problémech jim spolených. Cílem Masarykovým nebyla n-
jaká federace vše zahrnující — on chtl umožniti píští sblížení

národ a pípadné spolky. Problémy, které Masaryk pedložil

konferenci, a \'ýsledek jejich jednání, jak uložen v „Souhrnu
zásad", vydaných též pi ukonení konference, nejlépe ukazují

Jeho úmysl; Masaryk piml konferenci, aby uvažovala o nacio-

nalismu v jeho sociálních a hospodáských dsledcích, o otázce

volného obchodu a ochranáství, otázce nové dopravní politiky

a námoních pístav pro státy vnitrozemské. ,.Souhrn zásad"

oznamuje výsledek jednání o tchto otázkách, pijímá zásadu

národnostní, zavrhuje násilné odnárodování i nucené pesídlo-

vání, pijímá spravedliv pipravený plebiscit za základ ešení
sporných otázek územních, žádá o mezinárodní záruky pro svo-

bodu a rovnoprávnost národnostních menšin, zízení nových sítí
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železnic a kanál, úelnou dlbu práce národní, a zrušení tran-

sitních cel na zásilkách zboží k moí-i z vnitrozem!^kých slát;

v otázce federace upozoruje, že by jakákoli užší politická fede-

race jen zmnožila a zkomplikovala nesnáze, jichž každý národ
bude míti po válce sám s dostatek, pipouští však možnost volné

federace na hospodáském základ, která by byla nejlepší pí-
pravou spolku národ. „Prohlášení spolených zájm" prohla-

šuje s Wilsonem, že „všechna vláda má spoívati na souhlasu

ovládaných" — že každému národu má býti piznáno právo orga-

nisovati vlastní vládu a rozvíjeti se podle svého, pokud to ne-

škodí obecnému dobru; — zavrhuje tajnou diplomacii, a prohla-

šuje se pro Svaz národ a pro takové soubžné úsilí a práci

národ zastoupených, pokud zajišuje národní svobodu a hospo-
dáský blahobyt, jímž má být zvýšen také i blahobyt celého

lidstva.

„Unie" po filadelfských konferencích zahájila rozsáhlou a velmi

úspšnou kampa propaganí po celých Spojených státech,

vnitn se však brzy zaala trhati; Poláci, kteí již od poátku
se úastnili jednání s jistou reservou, vystoupili po zprávách
o konfliktu s Ukrajinci ve Východní Halii, odvodujíce své vy-

stoupení tím, že nemohou zasedati v jedné organisaci se svými
národními nepáteli; — odjezdem Masarykovým v listopadu pak
innost ochabla a omezila se, jak to Masaryk pvodn zamýšlel,

na pouhou informaní a pomocnou práci. Nelze však podceovati
výsledky práce, kterou vykonala: vedle dležité práce propa-

ganí to byly cenné námty, které se pozdji uplatnily na mírové

konferenci; pro nás pak je zvlášt významná tím, že na konfe-

rencích ve Filadelfii a v dsledku jejich jednání vysthovalci
z Uherské Rusi za vedení O. Žatkovie se rozhodli pro pivtlení
svého území k eskoslovenské republice, a rozhodnutí toto pozdji
uplatnni na mírové konferenci, dosáhnuvše pro svj národ samo-

správy, pro nás pak dležitého spojení s Rumunskem.
Filadelfskými konferencemi koní vlastn americká práce

^Masarykova; ve dnech, které zbývají do odjezdu, pomalu dokon-

uje nkteré úkoly, vyjednává o pjku, pehlíží revisi svého

spisu ..Nová Evropa" a pipravuje se na odjezd dom.
K dokonení velkého dramatu svtové války chybí jen záv-

rený akt, — uzavení pímí a mírová konference. Té. zdá se,

Masaryk ješt tehdy pomýšlel se súastniti, dovolí li mu pomry
doma. Po celou dobu až do svého odjezdu nespouští zraku s vý-

voje událostí a inn zasahuje, kde je teba.

Devtadvacátého se objevila v ranních novinách Andrássyova
odpov na Wilsonovii notu z 18. íjna; rakouská vlá(^a v ní pi-
jímá „stanovisko obsažené v poslední presidentov not ohledn
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práv národ rakousko-uherských, zvlášt echoslovák a Jiho-
Slovan". — Pštros, zhlídnuv blížící se nebezpeí, stril hlaví*

do pisku, a povídá si: „Kdo mluvil o nebezpeí". — Masaryk
upozornil Lansinga na tuto hloupou a neupímnou politiku Ra-
kouska v krátkém memorandu téhož dne. „Je zejmo", praví, „že
Kakousko-Uhersko stejné jako Nmecko se pokouší protahovati
diskusi", a vaiuje spojence ped rakouskou lékou: „Rakousko-
Uhersko na pohled opouští Nniecko, ale nejsem si jist, zda tata

deserce není ,.made in Germany"; v každém pípad, i když pi-
jímáme služby zrádcovy, nerespektujeme ho. Habsburkové, zra-

zující své spojence, kteí je dvakráte zachránili od záhuby
(jednou proti Rusm, po druhé proti Italm), stejn zradí své
protivníky." Nevidí proto jiné možnosti, než aby se eklo vlád
rakousko-uherské, že s ní president Wilson nemže vstoupiti

v další jednání — a odvodiíuje své stanovisko upozornním, že
Rakousko je stejn absolutistické jako Nmecko a tu „vyžaduje
prostá politická dslednost", aby Amerika nevyjednávala s ab-

solutními pány Rakousko-Uherska, když odmítla vyjednávat
s absolutními pány Nmecka. „V pípad Nmecka to znamená
vyjednávati se zástupci nmeckého lidu, v pípad Rakousko-
Uherska se zástupci rzných národ íše."

Ve stejném smyslu telegraiuje téhož dne Benešovi: „Ra-
kousko-uherská nota je záludná, pijímá jen stanovisko, obsílieiic

ve Wilsonov not. To znamená, že konkrétní smysl mže být
teprve dedukován nebo domyšlen z noty; ve skutenosti však
Wilson ekl jasn, že naše vláda je nejvyšší autoritou ve vojen-

ských a politických vcech, Víde tedy musí vyjednávat s námi>
Naše Prohlášení neodvislosti je pevným základem pro vyjed-

návání: suaviter in módo, fortiter in re."

Posílaje Štefánikovi do Vladivostoku nkteré oficiální aky^
aby si je proetl, dodává v dopise téhož dne: „Tžká, konkrétní,

praktická práce nastane nyní. — Vtším dílem, že budu musit

do Evropy: zde se zdržuji do té doby, až všechny možné kroky
na stran Wilsonov budou vykonány. — Štstí, že tu mám vlivit

dost také na veejný tisk." A dále: „Slyším, že se Beneš v Že-

nev sešel s Kramáem ; nemám ješt zpráv. — Mám práce mnoho,^

až mnoho."
Zprávy z Evropy opravdu skoro vbec nedocházely. Je to, jak

již bylo poznamenáno, jeden z div naší národní revoluce, že

pi všech tch nedostatcích telegrafního spojení, pi vší té pro-

storové rozlouenosti našeho odboje a pi té praktické nemož-
nosti v posledním, rozhodném okamžiku se dorozumti s domo-
vem neb 'aspo mezi sebou, vše šlo hladce, koleko zapadalo do
koleka a ani v jednom pípad, pokud jest mi známo, se nestala
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taktická nebo politická chyba. Svdí to o vzácné disciplinova-

nosti naSeho zahraniního revolnního hnntí, ale též o sile vndci

myšlenky, kterou dovedl Masaryk celému hnutí vtisknouti

a kterou dovedl zasaditi v mysli svých spolupracovníku tak

jasné a pesvdiv, že jim dávala direktivu a urovala jejich

iednání v každé vci a za každé situace.

Zprávy které se objevily v novinách o událostech doma, byly

kusé nejasné a zmatené. Již 28. íjna však Masaryk citil ze

brzy dojde ke konenému aktu rakouského divadla; telegrafuje

Benešovi: „Zkuste poslati njaké zprávy dom." - Noviny pri-

nc-ly malou zpráviku o nepokojích v Praze, pak o Kestran-

kov pokusu o pevrat a o jeho zatení - ale žádna z tchto

zpráv nevyvolala hlubšího dojmu. Masaryk klidné vyjednával

o piku pro sibiskou armádu, i pro Národní radu na správní

úely vyjednával o vyslání léka a léebných pomcek do Si-

bie o dodání pušek, steliva, šatstva a obuvi sibiským hochm

a o' uznání wslance Perglcra jako zástupce eskoslovenské

vládv ve Spojených státech. Neznepokojuje se vnejsimi udá-

lostmi které se ítí stále rychleji a rychleji, až 4. listopadu yy-

vrchoíují rakouským pímím, které pro nás znamenalo ko-

nené vítzství nad Rakouskem.

Masaryk však si jest již vítzstvím jist: pímen znamená

len nco konených formalit ped pochováním rise, jcjiz zni-

ení jest v prvé ad jeho dílem. Dva dny ped uzavením tohoto

pímí již píše armádní rozkaz hochm do France. Itálie

a Kuska- • . Prorocká slova Komenského se vypluji . .
.

eskoslovenský stát již není krásným snem, stává se skute-

ností " - Nkolik dní ])ed tím na jedné z ranních porad mu

bvla dána otázka, jak si myslí prvé kroky, které by mely byt

uinny, kdyby Rakousko kapitulovalo. Masaryk odpovede v in-

strukcích Benešovi, kabelovaných 29. íjna: „Demobilisace:

všichni vojáci, narození na území našeho státu, necht J^oii po-

sláni dom a organisováni ve vojenské jednotky nasimi lidmi.

Nmetí vojáci se též vrátí, musí se tedy vyjednávat s nasimi

Nmci aby pijali náš stát, který nebude nacionalistickým vý-

tvorem ale moderní pokrokovou demokracií. Budou nesnaže se

slovenskými regimenty, které jsou v rukou maarských dustoj-

ník Slovensko musí být okupováno, Madai se budou zunve

bránit - proto nutný dohovor s Jihoslovany a Rumuny proti

Maarm. Naše vojska z Francie a Itálie mohou bytí poslaná

proti Maarm s Jihoslovany, pozdji do Cech a na Slovensko.

Bnde-li možno, zahájit vyjednávání s Leninem o propuštni naši

ruské armády dom; ta by v tomto pípad mohla jít pres Hali

neb i erným moem, vzdáli se Turecko do te doby. Snad
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bychom též mohli pimt Francouze, aby okupovali jihoslo-
vanská území, bude-li poteba, i území naše."

9. listopadu odjíždí zpt do Washingtonu, aby tam následují-
cího dne našel na stolku dva kabelogramy — jeden ze Ženevy,
datovaný tvrtého listopadu, druhý z Paíže, datovaný pátého.
Ženevský byl podepsán Kramáem, Stánkem, Klofácem, Habr-
manem, Kalinou, Preissera a Svobodou a pravil: „Po tyech
leech nevypsatelného utrpení stojíme na pd švýcarské a po-
síláme Vám nejupímnjší pozdrav a nejvelejší díky vdného
národa." A paížský od Beneše vysvtloval : „Po rozmluv s Kra-
máem a jeho páteli v Ženev jsme uinili následující rozhod-
nutí: Vláda bude republikánská, náš kabinet bude doplnn ihned
po návratu do Cech. Vy, jako president republiky, se máte navrá-
titi hned; prozatím dáte Kramáovi právo podpisovati za Vás
jako pedseda ministerstva. Všeobecné politické a sociální po-
mry v echách jsou takové, že Vaše pítomnost jest nutná. Vaše
autorita je bezmezná a jste oekáván. Celá naše innost schvá-
lena s všeobecným nadšením. Ponechávám si portefeuille zahra-
niních vcí a prozatím zstávám v Paíži. Milan podrží mini-
sterstvo války."

Co se v nm dlo ve chvíli, kdy kabelogramy dostal, nikdo
mimo nj neví a nebude vdt; zvláštního pohnutí ped nikým
neprojevil a následujícího rána už byl zase stejn klidný, jako
by se nic nebylo stalo. Že se však i v nm nco hnulo, o tom
svdí slova telegramu Benešovi, který mi odevzdal na odeslání:
„Obdržel oba kabelogramy ze Švýcar. Jsem hluboce pohnut jed-

notou zástupc všech stran. Vdný národ je vc velmi vážná.
Cítím velkou zodpovdnost. Pijdu co nejdíve,"
Následující sobotu, po rozlouení se svými páteli ve Wash-

ingtone a po poslední návštv u Wilsona jest již v New Yorku,
aby se pipravil na odjezd. V poledne pinesly noviny zprávu
o jeho zvolení presidentem eskoslovenské republiky; pijal ji

mlky a zamyšlen; o em se zamyslil, ekl asi hodinu potom na
hostin, poádané elným klubem new-yorským na jeho poest,
když ho pedseda pozdravil jako hlavu nového státu. — „Nejen
dnes," ekl, „nýbrž již nkolikráte se mne tázali: Jak je Vám
te, když je Nmecko a Rakousko poraženo? Jak je Vám, když
si uvdomíte, že jste hlavou nové vlády a státu? Jest Vám asi

velmi dobe, jste šasten, — Nevím, jsem-li šasten a nemohl bych
popsat své pocity. Mám pocit zodpovdnosti. ekl bych, že
nemám kdy se radovati, protože vím, že stojím
ped ohromným problémem a jsem si vdom
své zodpovdnosti nejen ped svým národem,
nýbrž pede všemi národy, s nimiž budeme se
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stýkati a spolupracovati. Nikdo z nás nesmí
zklamat. To Je, co cítí m."

Dokonuje ješt vj^jednávání, aby byly zaslány potebné po-

traviny dom, den ped odjezdem podepisuje prvou eskoslo-
venskou zahraniní pjku deseti milion dolar, kterými se

mají tyto potraviny zaplatiti, tisku dává svj vzkaz Americe, ve
kterém jí dkuje za pomoc, poskytnutou v našem boji za svobodu,

ujišuje lid americký, že „soustedíme všechno své úsilí, abychom
svj stát udlali pevností svobody v srdci Evropy a pedvojem
demokracie na východ," a vyslovuje pání, aby „pátelství

a spolené zájmy obou demokracií — americké i eskosloven-
ské — ve spolupráci s ostatními demokraciemi svta položily

pevné základy nového poádku v obrozeném svt". Dvacátého
listopadu estnou stráží vojska a námoník odjíždí z hotelu,

aby o dvanácté hodin polední na palub „Carmanie" odrazil od

new-yorských beh. Na lodi dokonuje svou knihu; týden v Lon-

dýn, týden v Paíži a ti dny v Itálii jsou dny ruchu a neutuchu-

jící práce, — rozmlouvá a radí se se svými politickými páteli

a vlivnými státníky a žurnalisty; msíc po svém odjezdu z New
Yorku, po tyech letech vyhnanství a práce, vstupuje. Osvobo-

ditel, na pdu rodné zem. Ped ním vstávají nové obzory a nové
problémy; ze smutného ddictví války a rakousko-nmecké auto-

kracie má vybudovati demokratickou republiku a uskuteniti poli-

tické a sociální reformy, které nartl ve svém „Prohlášení ne-

odvislosti"
;
je si vdom nesnází, které se mu budou stavti v cestu,

ví, že „utiskovatelé, kteí dosud vládli a utisko-
vali, budou kiet, že jsou utiskováni, když je

pinutíme, aby pestali utiskova ', nezapomíná, kdo
byli ti, kteí chtli býti popravími jeho národa, ale nevrací se,

aby zahájil politiku msty. „Píliš dobe jsem si vdom správnosti

Cavourových slov o takovéto politice," píše na lodi v posledním

vzkaze americkému tisku. Vrací se dom, on, jenž ped tymi
léty odešel nevda, zda se kdy opt vrátí. „Nikdy b y ch se
nebylvrátildom, kdybybyliNmciaMaaivy-
hráli," píše tamtéž, „takovým jžpsobem byl bych
protestoval proti vítzství násilí. Ale Nmci
a Maai nevyhráli, já se vracím dom vítzn, abych vnoval
všechny své síly reorganisaci našeho nového státu, nové Evropy.

Nemám kdy radovati se z tohoto šastného obratu v historii

lidstva, vnuji všechny své myšlenky svému velkému úkolu.

Jsem však šasten, že mohu nésti tak velkou zodpovdnost."

A jeho vstupem na rodnou pdu koní kapitola Masaryka-Osvobo-

ditele, a zaíná kapitola nová, jejíž poslední slova ješt nebyla na-

psána, kapitola Masaryka — Presidenta republiky.
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PRO NÁBOŽENSKOU SVOBODU

inifesiace pro svobodu svdomí vhodn zahajuje

letošníM oslavy Husovy: Hus nám dal píklad ná-

boženské svobody duchovní, píklad náboženského

svdomí, píklad toho, co nábožensky máme init,

jak nábožensky máme postupovat.

Svoboda náboženská není pouze svo-

bodou od náboženského tlaku církevního, není

pouhou obranou proti státnímu vnucování náboženství, — svo-
boda náboženská je a má být podmínkou náboženského

pokroku. Také v náboženství jako ve všech ostatních oborech

lidského usilování je ^yvoj a je pokrok: lidé nábožensky cítící

a probuzení chtjí dnes pekonat náboženství staré, — chtjí ná-

božensky žít náboženstvím dokonalejším. Na vývoj a pokrok

v náboženství moderní lovk klade veliký draz. Jemu nestaí

ta duchovní ztrnulost, kterou strážcové církevního náboženství

tak ochotn zamiiují s tím vniterním uspokojením duše, které

sliboval Ježíš, Moderní lovk nechce již a nemže vit slep,

protože práv nábožensky a církevn nejbolestnji byl zklamán.

Moderní lovk nauil se myslit a kritisovat a proto nedvuje
tm, kdo ješt dnes troufají si žádat dvru slepou. To práv iní
stále církve, sloužící státu, a iní to stát, držící církve. Rozum,

pivyknuvší ve všech oborech dvodm a kritice, nemže pijímat

uení církví bez dvod a bez kritiky. Rozum, vyškolený pesnou
vdou, nemže již pijmout uení teologická v dob, kdy pokro-

ilejší teologové sami poznávají, že ztratili svému uení základ,

že není zjevení v uení a že není zjevení v praxi, totiž, že není

zázrak a ovšem že zjevení a zázrak nikdy nebylo. A tu se ^roz-

cházíme s teologií a s církvemi nadobro: nechceme, aby se to-

hoto luzného a vdou pekonaného uení o zjevení od církví

a stát pro teorii a vychování zneužívalo.

Veliká a vleklá náboženská krise nespoívá pouze v této pro-

tiv vdeckého poznání a teologického mytbu; ta krise spoívá

také v tom, že církev a stát politickou mocí udržují neudržitelné.

Odtud ta obecná petváka v nejrozmanitjších stupních a for-

mách; a tak církev a oficiální náboženství místo estnosti, ka-

rakternosti, mravnosti, šíí a podporují nepravdu, lež a nemrav-

nost. Církev a stát svým duchovním a fysickým násilím podávají

takto místo náboženství v duchu a pravd jesuitism.

Nic než jesuitism je všecka ta petváka lidí, úastnících se bez

víry církevního obadnictví; nic než jesuitism je všecka ta teolo-

gie, která do slov Bible a církevního uení scholastickou doved-

ností vkládá, co v nich není. To, co Bible a co církve do slova hlá-
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sají, a to, co hlásá vda, nedá se slouit. Tu jsou dva svty, dva
svty rzué. Dám obecn známý píklad: Nkteí teologové d-
lají koncese vd a speciáln darwinismu, vykládajíce v Ge-

nesi dny stvoení jako nekonené vky. Avšak ten, kdo psal Ge-

nesi, to bral doslova, a hlavn, celý jeho názor na svt byl jiný

než názor moderního evolucionisty : duch Genese je jiný než po-

jmy Darwinovy nebo Spencerovy. A o toho ducha, o ten smr
a o ten celkový názor bží, nikoli o slova. Takový výklad Písma
a církevního uení stává se chytráctvím a jesuitismem.

Takto staré a zastaralé uení zachránit se nedá teologickou

advokacií — sebe dovednjší — a teologie není než advokacie,

plaiil:iiící pro církve za polehující okolnosti.

Nechci být nespravedliv víii positivnímu náboženství a cír-

kvím. Kdo upímn ješt ví, jist mže mít z úastenství církev-

ního požehnání; ale opakuji: ten, kdo ví upímn. Ale tcli je

již málo, mnohem mén, nežli církev si pipouští. Y církevních

listech uvažuje se o tom, pro inteligence se straní církve, jako

by lid ješt vil; také stále se opakuje: lid potebuje nábožen-

ství. Ne, tak se vci nemají. Inteligence není sama ani nejradi-

kálnji proticírkevní ; lid odpadává církvi, a to netoliko lid dlný,
nýbrž i rolnický. Duchovní jsou ve velikém ontylu, domnívají-li

se, že ti venlvovští hodnostái a hlavy rodin, protože chodí v ne-

dli do kostela, ješt všichni ví! Než pedevším není již víry,

té živé a inorodé víry v — duchovenstvu ! Od hl.avy . .

.

My proto, žádajíce svobodu náboženskou, žádáme ji proti této

nedve a neve, ale ovšem žádáme ji také pro ty, kdo ješt

upímn ví. Tm pekážet nechceme, jako že všechno to dobré,

co církev nám dávala, chceme zachovat — pokrok v náboženství

není^negací, ale positivním zdokonalováním a vybudováním toho,

co se vyvinulo.

Pi dnešním stavu vdy a poznání pokroili jsme tam, že nám
církevní scholastika již nestaí a nestaí nám z náboženství.

Dovedeme si cenit Bible a jiných podobných knih, jako výplodu

náboženského úsilí starých vk, ale naše poznání a naše praxe

založena je již ve veliké míe na teoretických základech

jiných.

A také své náboženství zakládáme na téže teorii — není dvojí

pravda, pravda je jen jedna. Pravda je jen pravda vdecká, kriti-

kou ovená a zdvodnná; proto také náboženství modernílio

lovka spoívat musí na pravd vdecké, jeho náboženství bude

spoívat na pesvdení, nikoli na víe. Vit, znamená
vit nco a nkomu — není jiné autority, než vda a vdoncí
lovk. To jsme poznali a proto žádiirae si svobodu pro další vý-

voj náboženský.
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Církve nám nestaí svým uením, nestaí nám svým vedením,
nestaí nám svou mravností. Církve slouží starénm absolutistic-

kému ádu spoleenskému; církve jsou nejen najjrosto monarchic-
kými, jsou aristokratickými a plutokratickými. Chudému, sla-

bému hodí tu filantropickou kost, ale jen aby sloužili mocným
a bohatým. Církve bojí se tchto mocných a bohatých, církve ne-

odvažují se svobodného slova i v takových dobách, kdy toho je

nejvíce poteba. Slyšeli jste již kázat pro dlníky v stávce sebe

spravedlivjší? V posledním ase udaly se na etných dvorech
evropských skandál}^ pobuující svdomí — ozval se jeden kárný
hlas se strany církevních hodnostá ? Ne ! — I ten poslední žurna-

lista má vtší smysl pio poteby dne a pro mravní úsilí naší

doby než ti bojácní církevní liedníci.

Nelidovost a nesociálnost církví sjjoívá v lichém uení o indi-

viduelním spasení, které vícím podle tradice ze staré doby všt-
pují. Církve udlaly z pikázání lásky uení egoistické a proto

se staly nesociálními a nedemokratickými. Již Hume a Rousseau
vytýkali kesanství, že nevychovává politicky; Marx nnu vjtkl,

že je náboženstvím pro otroky. V tom je mnoho pravdy. Já vím,

že náboženství není a nemá být politikou; avšak práv nábožen-
ství církevní politikou je, jer.že politikou sloužící mocným. Ná-
boženství a církev mly by být ochránci mravnosti a lásky k bliž-

nímu; jakmile nastávají konflikty mezi lidmi, církve mly by mít

odhodlanost ku pravd, mly by stát na stran lásky proti násilí.

Dnes církve stojí venkoncem na stran násilí.

Církve v Rakousku jsou co možná horší než církve jinde. Ze-

jména panující státní církev je poád církví protireformaní, duch
inkvisiního násilí je stále její podstatou. Ozývají se sice již

i u nás katolíci, t. zv. reformní. Vzpomínám na p. Mgre. Schei-

chera, jenž své církvi na sjezde knžském ve Vídni vytýkal servil-

nost; vzpomínám Ehrharda — — ale kde jsou pánové Scheiclier

a Ehrhard? Umlkli. A jak si vedou naši reforniisté eští? Bu se

podrobují hierarchii „dobrovoln", anebo se umlují násilím, jak

se stalo slovinskému farái Vogrincovi, jenž, jak se etlo v lis-

tech, za svj reformní spis potrestán karccrem. Chci íci; od re-

formního katolicismu nelze nieho oekávat proto, že nelze ni-

eho oekávat od katolicismu; já také již nieho neekám od
církví protestantských. Musíme si pomoci sami. Nestaí nám už
mluvit proti klerikalismu a t. p. — máme povinnost nábožensky
pracovat.

To znamená dnes pedevším, aby se ti, jimž náboženství jest

drahé, sdružili, aby se proti církvím semlvli.

To znamená dále, pracovat pro osvobození od církve tím sm-
rem, aby škola od církve úpln byla vyproštna. Prohlášení „Vý-
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boru zemské ústední Jednoty uitelstva mšanských škol es-
kých" pijímám s povdkem

;
jeho heslo musí se stát heslem všech

uitel všech škol.

Dále musíme pracovat o zmnu zákonodárství, aby ncpinále-
žení ku konfesím státem uznaným nikterak nevadilo ve veejném
postavení. Dnes jist nejlepší a nejuvdomlejší lidé stojí duchem
svým již mimo církve — domáhejme se proto úplné svobody, aby
odstranna byla církevní petváka a lež.

V Rakousku, tím se nesmíme klamat, náboženský pokrok ne-
stane se bez obti. I v tom máme píklad Husa a máme pouení
celé své historie od Husa poínajíc až podnes. Nauíme-li se

od Husa pravdu hledat a slyšet, budeme-li se pravd uit, budeme-li
ji milovat a vyznávat, musíme ji také bránit — až do smrti, velí

Hus, ale jist pro život, a pro život doopravdy eský.-)

NÁBOŽENSTVÍ A SPOLENOST LIDSKÁ

JVlám promluviti dnes o náboženství a spolenosti. Promluvím
tedy naped o tom, co náboženství je a co náboženství není. Roz-
umí se, že to mohu jen sti'un pedvést a upozornit na hlavní
záhady vci.

Náboženství — abych je definoval jedním slovem nebo jednou
vtou, to nechci, protože se to dobe udlat nedá. Každý z nás tak

asi ví, co je náboženství, všichni máme náboženské zkušenosti,

podívejme se tedj' na své zkušenosti, pozorujme, co se dje v nás
a kolem nás. I zde mezi vámi svobodomyslnými^) pozorováním
mžete wstihnout, co je náboženství.

Náboženství má rzné prvky, není nco jednoduchého. Pede-
vším má náboženství pravidelný kultus, to padá nejvíc do oí.
Chrám, v chrám bohoslužby, pi nich zvláštní ceremonie atd.

Druhý prvek velmi dležitý je modlitba. Zase každý z nás

aspo z dtství má zkušenosti, co to bylo, jak se duchovn zacho-

val, když se modlil.

Tetí prvek je církev, náboženská organisace zvláštního rázu.

Je náboženství nco sociálního. Lidé se scházejí (v kostele),

modlí se spolen; je mnoho lidí, kteí ješt nikdy nepomyslili,

že by náboženství mohlo být osobní, soukromé.

V církvi máme organisaci knžskou.
tvrtý prvek: náboženství aspo na vyšším stupni vždy usi-

lovalo o vyšší mravnost. Náboženství vštpovalo mravnost —
mravnost a náboženství jsou rozliné obory a pojmy, mravnost je

jen ást náboženství. My to už slovy vysvtlujeme: to je svaté

a to je mravní. Každý cítí ten rozdíl; aneb íkáme o svatém, že
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to božské, Bli, božství, tím slovem se vystihoval posud hlavní
pedmt nábožei.ský, mravnost je lidská.

Pátý prvek: v náboženství posud všude nalézáme jeden dle-
žitý prvek: víru. Náboženství se pímo zove vrou, mluvíme
o víe, víme a žádá se pro nás víra naprostá. Stojí psáno : jako
dít viti, dtinná víra, víra slepá.

Vit Bohu, máme vit v Boha, a jestliže v Boha, tož víme
vlastn lovku, tomu, kdo nám o Bohu nco povídá. Víra se všt-
puje, podává se uením, žádá se vivost, ta naprostá dvra.
Víra a dvra je už slovem — do-vra — jedno a totéž. A proto
v každém náboženství se podává „vím", krédo. Náboženství má
své krédo, církev uí svým symbolm, má své vrouné knihy,
svá pravidla a zákony. Má zejména své svaté knihy: kesané
Bibli, židé Starý zákon, mohamedáni korán. Oxfordský Muller
vydal celou sbírku svatých a posvátných knih všech orientálních

národ.
To vše jsou prvky náboženské a všechno dohromady nám tvoí

náboženství. ekl jsem: náboženství je složené, není jednoduché.
Ale každý ten prvek mže být rozmanit formulován. Na p.

kultus. Podívejme se na divocha a jeho kultus ped fetišem. Klaní
se mu, vzývá ho, obtuje mu, tancuje kolem nho, kií na, a když
mu nevyhoví, trestá ho. Podívejme se na kultus nkteré svobodné
náboženské obce: zpv, kázání, atd.

Vemte si modlitbu. Podívejte se na derviše moslimského, jak

ten se modlí, a podívejte se na Ježíše na hoe Olivetské, nebo když
uí uedníky, aby skryti v komrce se modlili.

Podívejme se na církev katolickou, na její grandiosní hierar-

chii a podívejme se na rzné n»alé evangelické církve, na p. na
kongregacionalisty, na kvakery. Jaký to rozdíl v organisaci!

A mravnost: divoch obtuje lidi, pálí dti, obtuje istotu žen.

Nebo se podívejme na asketu a te je srovnejte s láskou k bliž-

nímu, jak ji provádí ušlechtilý, opravdo>'ý stoupenec Ježíšv.
A konen: krédo a teologie takového fetišisty-divocha, podí-

vejte se na krédo njakého vzdlance eckého, na krédo katolíka

a postavte vedle n všecky kréda njakého filosofa Spencera nebo
Kanta. Ohromné rozdíly a pece — náboženství tu i tam.

Pro to íkám? Proto: podívejte se na šachovnici, má 64 polí,

a bylo matematicky vypoítáno, kolik je možných kombinací. Za
staletí Se sotva všecky ty kombinace prohrají a vyhrají.

Já jsem uvedl 5 hlavních prvk náboženství, ale každý dá se

formulovat rozman:*ým zpsobem. Formy náboženství jsou proto

nevyerpatelné a proto ^io náboženství tak mnoho od poátku až
podnes. A já neštítím se povdti, že je náboženství tolik, kolik je

myslících hlav a teba i nemyslících. Každý položí draz na jiný
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prvek podle kulturních pomru, vzdlání, nálady atd. Jinak cítí

lovk, jeli veselý, jinak, má-li žal. Mnozí cítí nábožensky jen
tehdy, jeli zle. Když je lidem dobe, jsou koátely prázdny.
A tudíž povídám: je tak nesnadné se o náboženství dohodnout,

protože je tolik názor.
Mohl bych z djin náboženského myšlení podávati na sto de-

finic náboženství. To musíme mít na mysli, když se chceme do-
hodnout. Proto já nechci podávati svou strunou deíinici, chci
jen, abychom pozorovali, o bží v život náboženském.
V celku to lze íci, v náboženství lovk vyciuje a uvdomuje

si svj pomr k svtu a lidem. Anebo bych ekl: v náboženství
se stavíme k záhad celé vnosti. Vnost, to by bylo to jedno
slovo, kterým lze náš problém hotov oznait. Problém vnosti
je to, co najdete ve všech prvcích náboženských a co je práv
v podstat náboženství.

A jak lovk na tu otázku odpovídá, tak si formuluje své nábo-
ženství.

Pro nás — a jist vám se o to dnes jedná — je dležito si ujas-

niti pomr náboženství k vd a filosofii.

Ve vývoji lidstva prvotný výklad svta a života — prvotným
míním lovka, jenž se podobal t. zv. divochovi — prvotní názor
na svt a na život byl mytologický. Zaálek myšlení o svt a
život byl mýtus, t. j. všecky ty divné fantastické povídaky
o bozích a jejich pomr k lidem.

U ek už mythy byl}' propracovány, tam je už soustava mj-
tologická, mytologie. Mjtologický názor na svt je vždy
a všude, pokud lovk bez dostatených zkušeností, bez pozoro-
vání a propracování myšlenkového, fantastickým zpsobem si

vykládá svt a život. Divoch vidí slunce jako my, vidí. že lidé

umírají, jako my to vidíme, cítí jako my, ale nemá vdy a filosofie.

Je nedokavý, nestádá zkušenosti, ale svou fantasií si ten svt
vykládá. A vykládá si ho anthropomoristicky, nebo — jak v no-

vjší dob se íká — sociomorficky, totiž, on si tvoí bohy podle

svého obrazu. To je anthropomorfismus. Sociomorfismus znaí,
tvoit bohy podle spoleenského postavení lidí. Pro všecky pí-
iny ve svt vnjším, v sob, pro všecko, co ho zajímá, hledá

výklady v bytostech podobných sob a lidem ostatním. Dlá si

toho bžka a formuje si ho podle sebe a spolenosti: jak jeho

král, jeho vlada v jeho obci je pánem a králem, tak si pedsta-
vuje vyššího boha v pomru k nižším, k lidem. To je mythus,

mythologický, prvotní výklad a nazírání na svt a život prvotního

lovka.
Z nho a s ním zárove se vj^víjelo nazírání vdecké a filoso-

fické. Vda a vdecká filosofie proti mjihu a mythologii nefanta-
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síruje, nýbrž zakládá so na zkušenosti. Vzor vdecké práce je

v laboratoi. Student dostane úkol, problém, a musí dny, msíce,
léta studovat na jednom problému. Vda je pozorováním, nic ji-

ného, a kdo nedává pozor a pece chce svt vyložiti, ten fantasí-

ruje. Kdo dává pozor, má íiiosofický, vdecký výklad. Proto je

vda, jak se íká, stízlivá, pesná.
A tak tedy stojí proti sob ve vývoji lidstva mytologie a vda

a vdecká filosofie. Mytologie jako systém byla už u Rek a ftí-

man, z mytologie se vjvinula teologie kesanská a zejména
katolická.

Teologie je jen zdokonalená mytologie. Specieln v katolické
církvi velmi brzy se vyvinula pomocí ecké filosofie velmi sy-

stematicky zpracovaná teologie, tedy to, co se podává v liplnj-

ších katechismech. Ale vedle toho už ve stedovku se vj vinula
scholastika, zvláštní filosofie, jež mla úkol pirozenému roz-

umu dokazovati, že teologie je vyšší než ta scholastika, že podává
absolutní jiravdu zjevenou, kdežto fihsofic podává jen poznání
nezjevené.

Ale již ve 12. století lidé myslící vidli rozpor mezi rozumem
a teologií a ekli, že je praA da dvojí. Jedna náboženská a teolo-

gická, druhá scholastická, filosofická. Touto dvojí pravdou po-

máhali si myslící lidé.

V tom uení o dvojí pravd je vyslo\en rozpor. asem ze scho-

lastiky vyvíjí se filosofie, nová vdecká filosofie a tu se s teolo-

gií dostala v ro2;por takový, že není dnes nsožno jej odinit a n-
jakým kompromisem vyrovnat. Dost teolog, filosof, vdc by
rádi to, co podává katechismus a co podává vda, komkromisem
srovnali; naproti tm pokusm povídám, že je to nemožné, pravda
je jen jedna, pravdu má bu teologie nebo filosofie. Tento spor

trvá, jak vidíme, sta a sta let.

Velmi asto teologové a mnozí filosofové odkazují proti vd
a vdecké filosofii na zvláštní zdroj, zvláštní metodu poznání,

na mystiku. Všude v církvích se slaví mystikové. Co je mystika?
V celku je to pokus boz logické práce, bez zkušenosti, najednou,

rázem se domoci všech pravd, zejména pravd náboženských. Na
obrazech španlských mistr vidíte podle tváí, co je mystik. To
není lovk pozorující, on neví, že logikou a zkušeností se

domže pravdy, on zí, zírá, domnívá se, že má vnitní svtlo a že

je spojen s Bohem pímo. On se domnívá, že zí svým vniter-

ným okem božství, ba že je s ním slouen. Náš Štítný to správn
nazval opíjením. Ano, opojen je takový mystik, opojenost, opilost

mystická.

Proti tomu vdecká logika zcela jiným zpsobem se domáhá
pravdy, jak každý vzdlanec ví. Poád mnozí teologové a také
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filosofové hlásají, že náboženská pravda se neiná poznávati roz-
umem a chladnou logikou, nýbrž mysticky. Žádá se zanícení,
enthusiasm, žádá se mystické zení, to že je metoda poznání ná-
boženského. Je pravda, i v katolické církvi bjli a jsou nkteí
teologové proti mystice, ale jist podnes je vtšina teolog, kteí
vidí aspo v njakém stupni v mysticismu podstatu náboženství.
Mysticism, vdecky posuzován, není stav docela normáliu: není
lovk docela normální, který logicky nepracuje a nepozoruje,
zato však sedne na beh eky nebo moe, nebo se postaví na
sloup a snaží se svou myšlenkou božství schválit a s ním se slít

vjedno.

Vda mystiku nepipustí jako zídlo poznání.
Tedy pro dnešek je otázka ta: My vidíme vedle sebe teologii,

katechismy rzných církví a jejich rzná uení. A vedle toho
máme uení vdy a vdecké filosofie. 1 jedno i druhé podává své
názorj' o jedné a téže vci. Teolog na p. vykládá historii svta,
stvoení svta, historii starých národ, vznik a vývoj kesan-
ství — tedy historii, ale podává ji teologicky. A jdte k vdec-
kému historikovi, jak ten bude vykládat historii— rozdíl ohi'omný.
Je to rozdíl v nazírání na pírodu, na lovka, na jeho povinnosti,
na stát : tu jsou dva svtj' vedle sebe a proti sob — teologie a v-
decká filosofie. Ty stojí dnes proti sob.
Nedávno papež vydal zase nový syllabus, nový index, kde za-

tracuje uení moderní vdy. Na druhé stran stojíme my, nezatra-
cujeme, ale nemžeme pijímat, co nám on podává. To je stav
trapný, protože každý boj je trapný.

Podávají se nám stále ješt dv pravdy: teologická — filoso-

fická, lovk se má a musí rozhodnout.
Pojme o krok dále. Jak vznikl ten názor o dvojí pravd? Od-

kud ta dvojnost. ta rozdvojenost? To si musíte vyložit historicky,

a dá se to vyložit.

Ješt u ek, povdl jsem už, byl na poátku mythologický
názor na svt a na život. Teprve pozdji asi v 6. stol. p. Kristem
vzniká filosofie a véda. Ovšem ta vda jest slabá, t. j. ti prví filo-

sofové a vdcové nemohou se zbavit hned vší mythologie, jejich

sousta>y jsou ješt hodn mythické, mythologické. Ale krok za

krokem sílí se vdecké m} šlení, mytinost a mjiologie ustupuje

tou mrou, kterou se sesiluje veda. Proto hrzy, již pozdji, asi

v 6. století ped Kristem vzniká filosofie a vda. V ecké filoso-

fii jsou spory vdy a mytologie a už tenkráte filosofové, jako

na p, Sokrates a j. picházejí na „index". Sokrates musil vypíti

jed, protože prý zavádl nové bohy a kazil mládež, jak mu ekli.

Vda a filosofie se vjvíjí stále a stále; mytologie je donucena
vdou se zbavovat svých nejhrubších fantasií a zejména také
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svých divošských názor o mravnosti boh. Vdou a filosofií

mytologové etí jsou donuceni k ústupku vede a filosofii.

ftecko podlehlo ímu, ím podmanil také Egypt, Orient, celý
tehdejší svt. A v této smsici národ, v smsici rzných nábo-
ženství v ím samém vzniká katolická církev, tuhá organisace
církevní vedle organisace státní.

Katolická církev má svj pvod v ecko-ímské mytologii
a v ímské a židovské organisaci církevní a státjií.

Co bylo s uením Ježíšovým? Nezaložil on církev? Ne. Založil

ji Pavel, uení Ježíšovo bylo v církvi jen kvasem. My také máme
Havlíka, ale kolilc lidí žije podle Havlíka, kolik podle Komen-
ského a Husa, ale íkáme si stále národ Komenského, národ Hu-
sv. A tak je tomu s uením Ježíšovým a jeho bezprostedních
žák, apoštol. Jeho uení formulováno v Písmé, ale církev se

vyvíjela z daných pohanských prvk, byla ped ímem. A tak
vznikla církev katolická a tento katolicismus pomocí ecké
a ímské filosofie vybudoval si teologii. Z djiji církve a teo-

logie se každý pouí, jak uení Ježíšovo a jeho následník, uení
Starého zákona, uení ecké a ímské filosofie a mnohé uení
orientální byla svaena v jeden celek a to je teologie katolická,

která " je pokraováním ecko-ímské a orientálské mytologie.

Katolická teologie je vj šší a poslední stupe mytologie.

Avšak v katolicismu, jak eeno, se vyvíjí scholastická filoso-

fie; rozum ek a íman vzpouzel se proti nové katolické my-
tologii; proto katolicismus ve svém zájmu podporoval filosofii

scholastickou, kterou dokazoval, že teologie má pravdu, že roz-

um bez teologie nic neznamená. Proto scholastika byla ,,ancilla

theologiae", byla služkou teologie. Tedy tak vznikla ta rozdvoje-

nost mezi teologií a mezi filosofií, rozpor podnes trvající.

Jak každý pozoruje, já mluvím stále o teologii a jejím ijomru
k vd a filosofii. Nei*íkám: náboženství a filosofie. Já te vý-

slovn hodn na to upozoruji, kdo si to neujasní, nepochopí ná-

boženského problému. Teologie je uením, ne náboženstvím,

jest jen ástí náboženství. Když malé dít chodí do kostela, zná
to dít to uení církevní, zná katechismus ? Ale nejen dít, prostý

lovk, který nemá kdy si uení osvojiti, myslíte, že on to uení
zná? Ne. Mnozí a zbožní katolíci se neumjí modliti „Otenáš"
tak, jak je podán v Písm. Na prostou ženu, na prostého muže, na
dít, psobí krásn náboženský kultus a pozdji teprve nco
z katechismu se pouuje. Z toho lze pece postehnouti, že teo-

logie, katechismus, krédo, není náboženstvím. Kdybyste zkoušeli

katolíky v uení, propadl by skoro každý, a pece asto má ná-

boženského citu prostý katolík více než jeho uitelé teologie,

než knží a biskupové.
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Uení njaké církve není tedy náboženstvím, není nábožen-
stvím celým. Mnoho mi na tom záleží, toto pochopit: Teologie je

jenom uením o náboženství, a sice uením o náboženství církev-

ním.

Pramen náboženského poznání církve vidí ve zvláštním zje-

vení, náboženské pravdy jsou prý zjeveny bohem samým, jsou

prý dány jednotlivcm vynikajícím; jsou to prý i)ravdy boží,

které se pouhj'm lidským rozumem nedají poznati a proto jsou

zjevené pravdy prý nad rozumem.
Zjevené pravdy dány jednotlivcm a proto v církvích z tchto

jednotlivc povstaly zvláštní náboženské autority. Takový Moj-

žíš, když domnle obdižel od boha „Desatero", byl vdcem tm,
kteí mu vili.
Kde se podává zjevená pravda, která nemže pokraovati, ne-

mže býti zvtšena ani zmenšena, protože je pravda boží, tam
vzniká podání, tradice. Uení zjevené se i)odá\á od generace ku
generaci. Teologie proto zavrhuje evoluci, její pravda se pro-

hlašuje za absolutní.

Katolicismus na p. tvrdí, že uil vždy a všude totéž; katolický

princip byl formulován slovy: quod semper, quod ubique,

quod ab omnibus: co všude, vžd}^ ode všech bylo veno. Název:
katolicismus znamená: celek, církev všeobecná, pro všechn}^ asy
a pro všechna místa.

Zjevení je dvojí: pedn se íká, že bh se zjevuje lidem, aby
je pouil a za druhé se zjevují zázrak3\ Na p. : Starým zákonem
prý bh nás uí, jak vznikl svt, jak zaídit spolenost atd. Bh
se prý také zjevuje zázraky, zjevuje se prakticky. Zázrak, to

každý ví z historie vzdlanosti, lovka obzvlášt si podniaiíuje.

Když se vyskytne Jijaká zázraná studánka, na p. v Lourdech,

poplaší skorém celou, i vzdlanou Francii. Zázrak lovk udlat
nemže, a o zázrak lovk každý stojí, pokud nepochopil, že zá-

zrak a zjevení pímého vbec není.

Kde se drží víra v zjevení, zjevení teoretické a praktické —
vzniká úad a stav knžský. Knží u divoch, pozdji u Rek
a íman a j. vzdlanjších národ, knží podnes se pokládají za

prostedkovatele mezi masou vících a božstvím. Náboženství

s knžími je náboženství autoritni. Nejdokonaleji autoritní nábo-

ženství provedeno katolickou církví. Katolicism je, jak jsem už

vera ekl, vzorem teokracie, slovn bohovlády, ve skutenosti

knžovlády, t j. vlády tch prostedlíovatel mezi božstvím a pou-

hým lovkem.
Mezi knzem a laikem je rozdíl ohromný. Knz má jinou mrav-

nost, žije v celibátu, a to je nco vyššího podle Pavla, než mrav-

nost laika, žijícího v manželství. Knz je nábožensky bytostí
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vyšší, knz proto také má v záptí autolu'atlsm sociální a poli-

tický, A proto nakonec také politicky a sociáln povýšen nad
laika.

Knží se organisují v církev. Katolicisin pravý tu je vzorem
tuhé organisace církevní. Ale ta tuhá organisace církevní vznikla
v dob staré, kdy lidé byli na nižším stupni mravnosti, kdy byl

absolutismus, jevící se spoleensky v rozdílu otroctví a aristokra-

tismu. Tehdy vznikl katolicismus, on pijal aristokratism pro
církev a náboženství.

Už knz a dokonce biskup nebo sám papež je vícímu více než
on sám, než obyejný lovk, je aristokrat náboženský, laik je

jeho náboženský otrok, bez knze laik nábožensky nic neznamená,
nic nezmže. Katolík laik nemže bez knze vykonat platného
obadu, i modlitba knzova je úinnjší a vyšší než laikova.

Katolicism upevnil duchovní závislost, duchovní otroctví. Otrok
duchovní slep ví, co duchovní pán mu povídá, ochotn dlá,
co duchovní pán chce. Proto v staré církvi náboženský aristokra-

ismus znamená víru naprostou, víru slepou, víru, jak se íká, d.
tinskou. Dít ovšem nekritisuje, aspo v jistém vku ješt nekri-

tisuje, ono dvuje, ví slejj a ví rádo a takovou víru má
duchovní otrok, A když ji již nemá, kdj^ž se mu ztrácí, pak se mu
vnucuje, konen nutí, aby jednal jak vící, ti^ebaže již neví.
Reformací — u nás Husovou, Lutherovou v Nmecku, Kalvíno-

vou ve Francii, Knoxovou v Anglii atd., se církevní aristokratism

ásten zrušil. V církvích protestantských totiž není knze
v tom smyslu, jako knz v katolické církvi. Mluví-li se o knzích
protestantských, je to chjba; protestantismus má jen „duchovní",

„kazatele"' a podobné funkcionáe. Jenže protestantismus si po-

nechal uení o zjevení a proto i jeho duchovní stávají se v praxi
knžími; rozdíl mezi katolicismem a protestantismem je pak ten,

že tam je papež jeden a tu je papežem každý. Ale tím, že jsou

všichni papeži, pece jen je zlomena moc knžská.
Reformací vyvíjely se církve vedle katolické, církve, jak se

íká, národní. Církve tyto se stále rozpolcují, protože reformací

proti katolicismu se zesílil náboženský individualism a subjek-

tivism. Sice bible stala se protestantm novou, objektivní auto-

ritou náboženskou, ale reformátoi a jejich následníci musili bibli

vykládat, nebo flím ml bibli také — tím protestantism pomohl
volnému a kritickému myšlení a badání o vcech náboženských
a tím zase pomohl volnému myšlení a konání vbec.
Náboženství církevní jedním slovem, protože je zjevené, je ná-

boženským aristokratismem a tím je eeno vše.

Te picházíme k poslední otázce. Nás zajímá pomr nábožen-

ství k vd a filosofii.
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Pedevším vda a filosofie neuznává zjevení. Vidíme, že Jest

Písmo, korán, ald., vidím a pochopuji, jak názory lidí vících
v Písm, koránu, atd., se vyvinuly, ale Bh se nezjevil, a že djí
se zázraky, také nemohu vit. Zkušenost mne o tom pesvdila^
že zjevení a zázraky nebyly a nejsou.

Pijde na vás, eknme katolík, njaký presbyterián, njaký
luterán, moslim, budhista, a co já vím, kdo ješt, a každý vám dá
do rukou svou svatou knihu a každý vás bude pesvdovat, že

je to kniha, obsahující zjevené uení boží. V cíi'kvích kesan-
ských podávají sami dvojí zjevení — Staiý a Nový zákon. Bh
prý dává vám Starý zákon. Nový zákon dává vám prý korán, atd.

30, 40, 50 zjevení — které pijmout, které má pravdu? Musíme
srovnávat, budeme posuzovat, jak ta, jak ona církev zaízena atd.

To jest: máme-li se rozhodnout pro náboženství, musíme myslit^

rozum musí rozhodnout, které náboženství je lepší, protože každé
o sob tvrdí, že je nejlepší. Rozum nakonec rozhoduje o hodnot
náboženství.

Vda a filosofie nemže uznat zjevení, a proto necheme žádnou
víru, chceme pesvdení. Klademe proti vení a víe zdvod-
nné pesvdení. Teologové íkají: Ty musíš vit! Odlož ten

hrdý rozum, donu se k víe a zvykneš. Mnohý lovk se takto

o víru pokouší. Ale marn : Kdo jednou víru ztratil, ten doopravdy
již vit nebude, nemže.
Nemusíme již slep vit. Víme pímo Bohu? Kdo ho vidl?

Víme autorit a podání a to je mylné. ekne se: Copak i ve
vd, ve škole, se neví? Ano, student ví uiteli, lidé ví no-

vinám, atd. Ale je rozdíl mezi náboženskou vrou a vrou takovou.

Vím-li uiteli, dvuji jeho dvodm, jeho rozumu. My ve

vd kritisujeme, vda opravuje sama sebe, je jak ohe, který se

poád istí. Kritisuje se a opravuje se stále. Já bych rád vidl
toho obchodníka, který slep ví. Je obchod dležitjší než nábo-

ženství? Jak komití jsou teologové, když místo toho, aby žádali

kritisování pravdy, nutí vit. Což já svým obmezeným rozumem
bych mohl škodit pravd božské? Není to hrozné?

Náboženství zjevené je pro nás nemožné. Kdo pochopil vdec-

kost, vdu a filosofii, ten nikdy nemže být pro náboženst\ í zje-

vené. Ale pechod od náboženství zjeveného k nezjevenému, ten

pelom v myslích lidí je nejvtší revolucí, která se kdy dala. Když
vzniklo kesanství, nebyla taková revoluce, nebo od mono-

theismu k polytheismu je malý krok. Redukovalo se íslo boh,
ale víra, vivost mytická, zstala.

Opustit náboženství zjevené je veliký krok. Vda a filosofie

uí, že není zjevení, že není zázrak, že píroda a spolenost jsou

ízeny nezmnitelnými zákony. Kdo neví v zjevení, postaví se-
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na vlastní rozum ; arci že tch lidí, kteí by stáli na vlastním roz-
umu, je málo. Myslit, myslit opravdu a do všech dsledk, bolí;

je jen málo lidi, kteí to dovedou.
A ve své nouzi i ten vzdlaný lovk chce mít nadlidskou pomoc.

Lidé chtjí zázrak, chtjí extra pomoc. Proto mnozí nevrci se
vrací, když je zle, k zjevenému náboženství. Je ateista, nevrec,
ume mu žena, už je v kostele.

lovk, jenž se vzdal víiy v zjevení a zázraky, jenž pochopuje
nezmnitelný ád v pírod a spolenosti, musí si pomáhat sám;
musí ten ád pírodní a spoleenský chápat, musí jej pozorovat
a z toho pozorování si dlat pravidla pro své jednání. Takto se

sílila dvra v síly vlastní, dvra v lovka a lidstvo samé,
sílila se pracovitost — lovk pochopil, že jen prací pomže sob
a jiným, pochopil, že oekávání zázraku jen jeho energii oslabuje

a nií ! lovk myslící cení stálost práce, cení rozumné pedvídání
toho, co se stane a hledí podle sil zabraovat, co si nepeje. Už
lidové poekadlo správn vystihlo, že nám bh pomže jen, když
si pomžeme sami!

Vda a filosofie poád více ovládají všecko myšlení a konání,

všecku práci lidí. Vzdali jsme se teologie a vzdáváme se nábo-
ženství teologicky pojímaného, nemžeme již mít náboženství
zjevené. Proto zní rozhodná otázka: Je možné náboženství ne-

teologické, náboženství nezjevené?
Moje odpov zní: Je možné.
Vda a náboženství pekonává teologii, vda a filosofie pe-

konává církev. Poznali jsme pvod a podstatu cíi'kevního a ná-

boženského aristokratismu a odpovídajícího mu duchovního
otroctví — vdou a filosofií dospíváme k náboženskému demo-
kratismu, k náboženské a tím i k politické a sociální rovnosti.

Není zjevení, není prostedník mezi bohem a lidmi, neteba nám
knží a jejich hierarchické církve.

Ve stedovku všecko bylo v moci církve: vda, filosofie, lite-

ratura, umní, stát, mravnost, celý kulturní život. A v nové dob
krok za krokem církev ztrácí moc, dnes vda a filosofie je už
z moci církve; dnes vdec a filosof a žádný myslící lovk se

církvi nepoddává. Ale není ješt dosti odcírkevnn stát. Ve Fran-

cii se djí pokus)% my v Cechách o tom poínáme mluvit. Stát není

odcírkevnn, proto, že lidé posud uznávají jen církevní mravnost.

Je mnoho svobodomyslných lidí, kteí by výchovu mravní pone-

chali církvi — nepochopují, že tím drží také církevní politiku.

Nejmén lidí konen chápe, že i náboženstv^í musí být odcír-

kevnno. Nemohu poctiv pijmouti žádné náboženství od žádné

církve. Jsem, jedním slovem, pro odcírkevnní ve všem kulturním

a spoleenském snaženi. To odcírkevnní se také, teba slab,

27ft



lije. Stát pejímá školy, stát provádí politiku, stát provádí so-
ciální reíormy, to všecko divé ídila církev úpln — dnes její

pímá i nepímá moc je seslabena, ale je ješt dost silná, že vý-
voji zdárnému pekáží. Tedy my chceme náboženství necírkevní,
nezjevené a ovšem chceme náboženství opravdu duchovní a
mravní, náboženství zajišující nám vyšší mravnost.
A tu jsem pi temat, o kterém jsem ml mluviti: totiž o nábo-

ženství jjro spolenost. Náboženství pro spolenost — pi tom se
myslí na vliv církve na pomry spoleenské, byl-li ten vliv pro-
spšný a mravní.

ekl jsem, že náboženství na vyšších stupních usiluje o mrav-
nost. Uznávám, že také náboženství církevní konalo dobré. Ale
cíi-kevní mravnost nebyla vždy nejvyšší. Jaká je to mravnost,
když inkvisice ve jménu božím lidi pálila, když se v reformaci
tisíce katolík ubíjelo ? Bylo to mravní, když u nás pišla proti-

reformace, když náš národ pokatolitn mocí, když 30.000 rodin
musilo ze zem uprchnout, když ti tvrtiny pdy vzato konfis-

kací? To byla mravnost? A co se dje podnes od církví? Dnes
se nepálí lovk, ale když se nií hospodáskj^ spoleensky, poli-

ticky, je to mén? Je to mravnost? Potebujeme vyšší mravnost,
než posud se vyvinula, potebujeme náboženství vyšší, nábožen-
ství vjhovující teoreticky vd a vyhovující prakticky vyššímu
mravnímu úsilí naší doby, úsilí po sociálních a politických refor-

mách opravdu demokratických*).

MODERNÍ LOVK A NÁBOŽENSTVÍ
UMDLENÉ DUŠE: MODERNÍ S E B E VR AŽ E D N O ST

Dlouho jsem pemýšlel, jaký dát tmto studiím nadpis: „Mo-
derní lovk a náboženství" je mn trochu kiklavé a také mám
proti slovu: „moderní'' jistou aversi. Zneužívá so ho píliš.

„Moderní lovk" — to vlastn psychologický a socio-

logický problém všecek. íci, co je moderní lovk na-

proti lovku staršímu a starému — to znamená íci, jak se stal

z lovka staršího ten lovk moderní: Co jej udlalo a iní mo-
derním? A co tedy je lovk vbec? Nebo mám-li si ujasnit, co

Je lovk moderní, musím vdt, co byl, jsa ješt ne-moderní —
zkrátka tedy : co je lovk. Tuto otázku jakoby výitku slyším ze

slova: moderní, jímž se te v naší literatue tolik pohazuje.

Tedy: lovk, co je, co chce, co doufá, eho se boji — smysl

všeho toho, co se skiývá za slovem: život.

A te ješt k tomu : „náboženství !" I o tom nerad mluvím. Také
tohoto slova velice se zneužívá. Ale hlavn slovo: „náboženství"
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znaí mn stejný úkol jako slovo: lovk — „moderní lovk a
náboženství" je mn veliká tautologie: moderní — lovk —
náboženství — z každého tohoto slova šklebí se na mne táž troj-

jediná sfinx.

Znám vbec jen otázku náboženskou, vždy byla a bude. O tom
jsem nikdy nepochyboval ani okamžik, všecka životní zkušenost,

všecko poznávání a studování potvrzovalo mne pesvdení to po-

ád a poád znova. Proto mn bylo vlastn záhadno to, že by lidé

a pro by o tom doopravdy mohli ijochybovat. A skuten o tom
ani nepochybují — jist se odpor proti náboženství skepsí ne-

vyerpává; vlastn bží o to, pochopit, co je podstata boje proti

náboženství a jaký je obsah života zdánliv beznáboženského.
Nebylo mn ješt deset let, když jsem po prvé mnoho pe-

mýšlel o sebevražd. Možná, že jsem o ní slyšel už díve (ne-

rozpomínám se), ale teprve dvojí událostí byl jsem na vc upo-
zornn, jak ovšem chlapec mže být upozornn. Vidím ped
sebou tu branku do konírny, na které se u nás v msteku obsil
jeden pacholek: stalo se to již déle ped tím, než jsem se to do-

vdl, ale zarazilo mne práv to, že mn o sebevrahu vyprávl
nebožtíkv kamarád, lovk, jenž ho znal, že mn ukázal místo . .

.

místo to bylo mn známé, sám asto do konírny jsem chodil

a tam skotail — ale od toho okamžiku mn branka, na které

visel lovk, lovk skutený a známý, byla tabu, prahu do ko-

nírny jsem už nepekroil a jen zdaleka jsem to místo hrzy
obcházel. Ano, místo hrzy — nebo posud ješt, tak jako dcku,
je mn sebevražda nco hrozného, nco tak ern nepirozeného,
nemožného (nemožného!). Cítím o inu tak, jak cítí venkovan
v zapadlé vesnice a tak, jak on, in posuzuji. Nco hrozného,
nemyslitelného, nco, co mozek kalí a duši tísní a zatemuje . .

.

A tenkrát dostala se mi náhodou do rukou jakási knížka
(titulu už nevím), v níž se ten mj naivní cit pímo scholasticky

formuloval v úsudek. Nepirozenost sebevraždy dokazovala se

totiž tmito historiemi : V njakém kláštee pochován mnich zdán-
liv mrtvý v krypt; za njaký as procitnul ze svého ztrnutí a
te nastávala hrza a duševní zápas — kryjíta se neotvírala, jen

když njaký bratr zemel a dokiet a dotlouci se nebyla žádná
možnost; co tedy nešastník ml poít? Ml ekat na smrt hladem
a žízní, tam ve tm a v sousedství zemelých bratí? Jal se

modlit — ale nebyla modlitba prosbou, aby Bh zemít dal zdra-

vému spolubratru ? V tchto takových hrozných mukách duševních
a fysických (tená si obraz doplní), milý náš eholník obstál a
zstal na živu — živil se hmyzem, padajícím do krypty malým
vzdušným otvorem, se stny lízal krpje divné vlhkosti ... Po
mnohých a mnohých letech nalezli nešastníka, zahaleného
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v mešní roucha, jež si z rakví vytahal, obrostlého bílým vousem
až k zemi atd.

V jiném pípad, týž zdánliv mrtvý, probudiv se, zoufal a dal
si smrt sám: v hrozných útrapách a mukách obsil se na své
rakvi, napsav naped olovným kížem na svém rubáši svou
historii a modlitbu k Bohu za odpuštní své slaboty... Toto
kasuistické rozešení nedalo mn tenkrát dlouho klidn spát a
posud mn v mozku trí jak osten v živém. Zkušenosti další
rozjítily mn celý problém a daly mn nahlédnouti až na dno
duše moderní. Nebudu vykládat, jak jsem konen byl piveden
k tomu, zpracovat téma monograficky; dám jen píklad: Ve
filosofické jednot lipské ml jsem o moderní sebevražednosti
pednášku; druliý den pišel jeden z poslucha — chtl práv
tj^ dny zemíti. Pokusil se o zastelení již jednou, ale zstala mu
z toho jen veliká jizva pes tvá a elo a te práv chytla ho
erná myšlenka zase. Byl by to již udlal, ale etl oznámení
pednášky a proto ješt pokal ... To je ovšem jen historie
pípadu vnjší; ale a si tená pedstaví jeho duši; otec sešel
smrtí samovolnou a syn dovídal se, že se tak stalo v choromysl-
nosti; syn, jak picházel do let zralejších, poínal se strachovat
ped tížícím ddictvím a také již se o smrt pokusil. Nezdar byl
ukázáním osudu, že má ješt as žít; žil tedy — studoval medi-
cínu a filosofii, aby si rozuml . . . Zde tedy to šlo doopravdy —
mže si tená pedstavit, jaké jsme mli rozmluvy, mže si

pedstavit, jak a co jsem mluvil, abych dr. L. (posud žije) pi-
poutal k životu? To naše rozbírání Schopenhauera, ty naše ana-
lyse ddinosti, rozhovory o Faustovi, o Bohu . . . Zkušenost
s drem L. nezstala ojedinlou ani ped vydánún mého spisu
a ješt mén po jeho vjdání.

I tak dovolávám se zde té své knihy; tam tuším, podal jsem
dost dobrou analysi sebevražednosti a okázal, že je to s o c i á 1 n í

nemoc moderní, nemoc moderní civilisace. Hromadnost
pípad sama již ukazuje, že je to skutená nemoc a ukazuje to

stálé stoupání íslic.

Anglický statistik nedávno vj^oítal, že je te ron kolem
180.000 sebevražd — jen se ptejte, co to znamená, když tak ve-
liký poet lidí rok co rok, ba den co den (denn asi 500, tedy
každou hodinu — noci nepoítajíc — asi 30) samochtíc opouští

život, jejž mu poskytuje naše století. Jaká je dnes agitace proti

militarismu — ale sítejte tj to armády a armády sebevrah — co

jsou proti tomu bitvy a války! Bitva, válka ovšem hodn bije do
oí, ale ti tisícové a tisícové zmírají nepozorováni, nikdo si toho
již nevšímá, jako by tomusilo být. Co je tu hluku pro eže armén-
ské, ale to není nic, když se ron jen u nás v Rakousku zabíjí asi

278



4000 lidí — v eských zemích asi 2000 ? . . . A sebevražednost

se poád a poád nejen rozšiuje, ona se takoka prohlubuje:

v Evrop ron asi 2000 neplnoletých, mezi nimi mnohé dti,

je s životem nespokojeno. Prosím, uvažujte o tom: dti zoufají

nad životem a volí si smrt! Když se v Africe Boerové a Angli-
ané potírají a když tam neb jinde nkolik set lidí je zabito,

celá Evropa je na nohou — a pece, co je to proti jedinému pí-
padu, když 7—Slete dít již zoufá a život si bére! A takových
„dtí", statistika nám oznamuje, je mnoho a mnoho . ,

.

Tato sebevražednost jest moderní. Béeme-li pojem zatím ist
asov, tož je jisto, že neduh zejména v tomto století se vyvinul.

Ojedinlé pípady udávaly se ovšem vždycky; ale teprve v dob
nové a obzvlášt v tomto vku pípady se množily neiiomrn
nad souasný pírstek obyvatelstva. Dnes je již epidemie; a
proto mluvím o sebevražednosti netoliko o sebe-
vražda ch a jeví se sebevražednost v tom, že lidé dnes pomrn
snadn, tedy z píin pomrn nesilných, na mnoze nicotných,

smrt vyhledávají — pokolení dívjší bylo, ekl bych, tvrdší na
život. Dnes lidé vrhají se smrti v náru už za každou hloupost.

Jsou do smrti jako by zamilovaní. To díve nebylo. Jaká to

u starších spisovatel hrza ped sebevraždou. Jesuita M a-

r i a n a pipouští tyranovraždu, ale hrozí se toho pipustit, aby
se tyranu podstril jed — dopustil by se prý sebevraždy a to

je proti všem zákonm pírody ! Když H u m e hájil sebevraždu,

lilalo to v Anglii a v Evrop veliký hluk a Hume sám ostýchal

se svou práci publikovat — dnes, po stu letech, uení pesimist
á la Mainlánder sotva již zaráží.

Avšak slyším již námitku-otázku, ím a pro sebevražednost

Je moderní po výtce ? Sebevrah — moderním lovkem ? Peti
si statistiku a uvidíš, že lidi k sebevražd dohání bída a nouze;

a co je v tom vbec divného? Boj o život, to se ví, není hraka,
vyžaduje si proto své obti. To pece z Darwinovy teorie se

rozumí samo sebou. A když už: sebevrah jedná v rozilení, je ne-

mocný, choromyslný; je to smutné, že je pípad tolik, ale co tu

dlat — jsme nervosní, to pece již víme dost dlouho . .

.

Vývoj a boj o život, nouze, — tmi že se vykládá nynjší
sebevražednost?

Vývojem je ovšem všecko a všecko, co se dje, dje se v boji

o život, avšak: co se tedy vyvíjí a co je obsah toho obecného
boje o život? Sebevražednost, jak nyní se jeví, nebyla pedtím
a zejména nebyla ve stedovku; tu i tam vystoupla v nkterých
místech intensivnji již v dob novjší, ale tak intensivn a vše-
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obecn, jak je nyní, nebyla. Byla podobn v dob úpadku ecko-
ímské osvty a tenkrát byli také Mainlánderové (Plinius na pr.
vidí pednost lovka ped bohy v tom, že se mže zavraždit!),
ale doba stední jí neznala, až teprve v dob novjší a hlavn
v našem století se rozvinula v duševní epidemii a nákazu. Tento
zvláštní historický vývoj, to periodické stoupání a klesání nutí
nás doznat, že sebevražednost, máme-li ji darwinisticky pokládat
za slabost, musí být vyložena historickými zákony zvláštními,
a že tedy ku pochopení, co ten periodický vývoj znamená, nestaí
t. zv. zákon boje o život, v nmž slabší prý docela pirozen
podléhá silnjšímu. Pro slabost vyvinula se teprve v tomt»
století? A jsou ti, kteí si dávají smrt, skutéJn vždycky slabšími?
A v em tkví ta slabost? A v em tkví silnost tch, kteí za stej-
ných pomr, kteí v stejném boji nepodléhají?
Formule o ^T^oji a boji o život docela patrn je píliš ne-

obsažná, skuten jen formální a moderní sebevražednosti ne-
vykládá.

Ani t. zv. historický materialism na ten výklad nestaí. Bída,,

nouze — co se tún vykládá? Vím, že proti výkladu mému mnozí
statistikové a sociologové postavili výklad svj v ten smysl, že
prý sebevražednost pochodí z neblahých hospodáských pomr. .

.

O historickém materialismu se dnes hodn uvažuje; po soudu
mém píliš abstraktn. Zde máme konkrétní pípad; na nm
mže a má se co nejpesnji konstatovat, co a do které míry hospo-
dáské pomrj^ zapíiují moderní sebevražednost. A sice: Sta-
tistika nám tu musí podat ist empirická data o píinách a po-
hnutkách sebevraždy; k tomu pak pistoupiti musí psychologická
a sociologická analyse jednotlivých pípad.

Statistika sama ukazuje, že v etných pípadech bída ne-
rozhoduje; co pak se také nevraždí lidé bohatší? Statistika však
také dosvduje, že v menšin pípad se udávají neblahé ho-
spodáské pomry za píinu sebevražd. A poet pípad tch
ješt se zmenší, jestliže se náležit specifikují a analysují: za-
stelil se na p. banké, jenž najednou ztratil svj majetek, jen
pro neblahé hospodáské pomry? „Ztráta jmní", figurující

v statistice sebevražd, je jist slovo pro celý etz pomr
osobních a spoleenských: bží o píiny ztráty, rozhoduje spole-

enské postaveni tratícího, není lhostejno, je-li více nebo mén cti-

žádostivý atd. V uvedeném píkladu zdánliv mrtvého hlad, bída
a nouze také byla spolupíinou — ale jeden jí podlehl, druhý
jí nepodlehl. Vždy práv na stran druhé nouze uí Dalibory
housti — nemohou tedy neblahé pomry hospodáské být vždy
poslední a rozhodí píinou. Jsou jen soupíinou, jsou píleži-
tostí, za které se lovk mže osvditi jeden tak, druhý onak.
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Každý pípad sebevraždy, který se vykládá nesnesitelnou bídou,,

dá se vyvážiti etnými píklady opanými, kde lidé neuvitelnou
bídu petrpli, vydrželi, pekonali. Když tedy jeden bíd ustupuje,

druhý, tetí, tvrtý ji pen\áhá, ne bída, nýbrž osobní karakter

skuten rozhoduje. Bída a nouze mají jist, toho nepopírám,

vliv veliký, ale nejsou posledním rozhodím. Ukázal jsem práv
ve své knize, že i ist pírodní okolí (na p. teplo) má jistý vliv

na rozhodnutí sebevrahovo; avšak skutený a poslední rozhodí

je lovk sám, je jeho vle, jeho karakter, jeho duše — bez

tla ovšem duše není a toho také neíkám.
Ale kdyby na krásn bylo pravda, že píina sebevražd je

bída — co je tím eeno po stránce sociální a mravní? Že naše,

tak asto vyhlašovaná civilisace klidn snáší, že lidé bídou,

hladem mrou nejen chronicky, ale také akutn; sebevrah, jenž

ustoupil bíd, zemel pece také hlady. Jaké jsou tedy sociální

a mravní vlastnosti naší spolenosti — té otázce nevyhne se

konec konc ani historický materialista. Kdo je tu odpovden?
Staí poukazování na zákony pírodní?

Obvyklým odkazováním na choromyslnost sebevrah podává

se také \'ýklad jen zdánlivý a nanejvýše zatímní. Vždyf naskýtá

se otázka nová — pro je v nové dob tolik lidí choromyslných ?

Historie medicíny, statistika psychos a historie vbec dokazuje

nezvratn, že v nové dob také choromyslnost nepomrn se šíí

a sílí. Pro jsme tak nervosní, pro panuje obecná neurastenie,

pro vbec choromyslnost šíí se v dob naší? A práv na tuto

souvislost obojího hromadného jevu jsem ve své

knize nezapomnl, naopak ukázal jsem, že tu máme podivný, da

znané míry patologický stav moderní spo-
lenosti, jehož jednou fází a stránkou je sebe-
vražednost a druhou rznorodá a rznostupo-
vápsychosnost. A tudíž : pro je lovk 19. vku nervosnjší

a vbec psjchosnjší než lovk vku 18. a dob dívjších?
Statistika psychosy dává nepoprný dkaz, že psjchosné

chorých v Evrop pibývá nad vzrst obyvatelstva, že tedy vy-

víjí se intensivnjší stupe psychosností, nežli v dobách dívj-
ších. Je zvláštní moderní p s y ch o s n o s t, jako je zvláštní mo-

derní sebevražednost. Statistik ukazuje, že tato psychos-

nost sílí se v zemích t. zv. pokroilých, hlavní sídla kultury a civi-

lisace jsou jejím endemickým sídlem. Myslím, že tená s jbyej-

Bou psychologickou zkušeností k otázce, kde je více psychosy, ve

mstech nebo na venkov, odpoví bez rozmýšlení, že ovšem ve

mstech, stejn jako sebevražednost je intensivnjší ve mst.
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Pro je tato odpov tak nasnad a co tedy je její obsah? To,
že v samých stediskách moderního žití i psycliosnost i sebe-
vražednost je vtší. Máme tu skuten nco nového, moderního.
A opt nebží pouze o kvantum psychosuosti, nýbrž o rzné
stupn, o zvláštní druhy. A zajímá nás nejen fysiologická a pato-
logická, ale práv p s y ch o 1 o g i c k á asociální stránka psy-
ehosy a hromadné psychosnosti. A tu vdecká analyse potvrzuje,
co dnes slyšíme poád a se všech stran, že totiž lidé stávají se
nervosními, citlivými a pecitlivlými, podráždnými a popudli-
vými, že jsou jaksi chabí, unavení a umdlení, neradostní a
smutní ...

Pro?
tená, jenž ve vci má zájem hlubší, a si vyhledá psychia-

trickou a psychologickou literaturu a a takto pesnji analysuje
projevy moderního života . . . S toho hlediska a také analysuje
soustavy filosofické, literaturu a tvorbu umleckou; nebo kde
jinde mohl by se ten skutený moderní lovk projevit srozumi-
telnji a zárove typitji než v tchto oborech duchovního
života.

Co s tohoto stanoviska usoudne o moderní filosofii pesi-
mistické? Souvislost s hromadnou psychosnosti a sebevra-
žedností musí se tuším vnutit i pozorovateli Jieumlejšímu, V tomto
osvtlení v novém svtle se zjeví sociální význam netoliko pesi-
mismu ve filosofii a v literatue, nýbrž všecky ty rozilené
a rozilné tvorby naturalistické, dekadentní a sym-
bolistické, mnohé spory a boje vdecké, filoso-
fické a teologické, rzné sociální soustavy
smující za reformou celého sociálního zízení a jednot-

livých initel — co to všecko je?

Možná, že mn njaký zastánce literárního a umleckého aristo-

kratismu zakikne — literatura, umní a filosofie, výkvt mo-
derního cítní a myšlení má se takto studovat a analysovat psy-
chologicky a sociologicky?! Schopenhauer, Nietzsche, Zola,

Huysmans, Wiertz, Rops, Munch atd. atd. pedmtem psycho-
logické a sociologické pitvy ? Filosofii a literaturu studovat jako
soujev vedle psychosy a sebevražednosti, . . . filosofie, literatura

a umní jen — symptomem?
Ano. Mn projev každé duše, i když nenapsala pkné knihy

a nevytvoila velikého díla, je tak zajímavý jako duše Goethovy,
Nietzschovy. Zabývám se však Goethem nebo Nietzschem více,

protože se mn podává vysloven, kdežto do duŠe tch etných
obtí moderní civilisace, jejichž výkiky neslyšíme, nevidím; no-
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viny a statistika registrují pouze ísla: „tento týden utopilo se

lidí 10, 16 se jich obsilo atd." - ale co se dalo v tch jejich

•duších, než se takto rozhodli?

Ostatn ubezpeuji svého aristokrata, že tím jeho ideálm
nebude ublíženo, studuju-li filosofii a literaturu jako sociální

symptom, neíkám, že je j e n symptomem. Nemám ped velilíými

mysliteli a tvrci proto menší úcty, že jsou mn nejvýznanjším
projevem moderního lovka, A proto si již dovolím íci, že
problém sebevraždy je vbec hlavní problém moderního tvoeni
literárního — beznulla bych ekl, jediný problém.

Co jiného je obsah „Fausta", než-li vjWoj lovka nesou-
cího se k nejvyšším cílm lidské vdoucnosti a moci a pece
konen odhodlaného opustiti to své bojišt životní — jižjiž

sahá po smrtícím nápoji, tu však velikononí zvony vracejí jej

zemi. Vzpomínka na víru v dtství takovou mla sílu. Problém
„Faustv" s rzných stran je osvtlován ve „Wertherovi",

„Wahlverwandtschaften" a zejména také ve „Wahrheit und
Dichtung" (historie s dýkou).

B y r o n týž problém eší v „Manfredovi", „Kainovi" a jiných

svých pracích ; Krasinski v „Nebožské komedii", T o 1 s t o j

v „Ann Karenin", „Rodinném štstí", Dostojcvský konen
v každém vtším román a ovšem také ve svých filosofických

statích (Dnvník!). A nejinak, jako tito velitelé moderní myšlenky,
také dstojníci a adoví vojáci svádjí podobné duchovní bitvy;

co jiného Zola líí v „Díle"? Co Strindberg chce sebe-

vraždou malíe 011a ? Co H a u p t m a n n sebevraždou doktora
Vockerata? A jak koní Bourgetv „Žák"? Co chce Gram
Garborgv? Co te teme v triumfu smrti u Annun-
zia? atd., atd.

Co to? Všichni noví básníci-myslitelé, a práv nejvtší, zabý-

vají se ve svých nejvýznamnjších dílech sebevraždou . .

.

Myslím, že te i zaáteník v psychologii a sociologii si

fekne, že tu skuten máme veliký problém asový a že k jeho

výkladu slepá patrona historického materialismu nestaí. Nestaí
ani na jeho osvtlení. Vezmme si na p, G a r b (» r g o v a Grama
v „Uradlených duších" a tme: ,,A pokolení podle cesty usedá

a ruce spouští bezvládné. A pohled jeho strhaný a prázdný, jak

bývá u šílence. Temnota naped, temnota vzadu. Bezvýznamn,
bezúeln nad nekonenými bainami taní vdy bludiky , .

."

Co tu s historickým nebo hospodáským materialismem? 1'ída -

nouze? Ano — ale jaká? „.Jt^st Bh?" — „To nevíme" ~ Je
«duše? — „Nevíme." — Potrváme, nebo zememe? — „Nevíme," —
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Má život njaký úel? — „Nevíme." — Pro žiju já? — „Ne-
víme." — Žiju, existuju opravdu? — „Nevíme." — Co tedy
víme? Lze nám vbec nco vdti? — „Nevíme." — A toto sou-
stavné „nevíme" nazývá se vdou! A lidé ruce spráskají nad
hlavou a s jásotem dí: Pokrok ducha lidského jest nepochopi-
telný! To ani víry v Boha víc nám neteba, nebo vda vypo-
zorovala, že voda v kotli kypící zdvíhá víko, a že teuá prysky-
ice pitahuje stéblo . .

."

Není tedy divu, že Gram-Garborg sám historický materialism
zavrhuje: „Máme-li vjdržet život, musí být trochu zlý. Hladový
nezabije se tak snadno ; doufá neustále, že pece najde píležitost,
aby se najedl dosyta; ale bohatý, který žil každý den skvle
a v radosti, ten bží k asu kvapem; nuda na jedné sti-an a pro-
tivné svdomí na druhé ..."

Nezdá se vám, že ta moderní duse skuten není tak vy-
ložená jako houska na krám?
Studujme tedy Grama Garborgova, jak jsem ekl, sjTnpto-

matologicky, podívejme se do „Lmdlených duší" pozornji —
étená ovšem nesmí se rozpakovat rozložit si pkn umlecké
dílo Garborgovo na kategorie psychologické, psychiatrické a
sociologické.

Tedy pedevším: O bží? Máme ped sebou pacienta. Sám
pacient svuje se lékai a musí se tudíž ist lékasky konsta-
tovat, o jakou nemoc jde, jak se projevuje a v em spoívá.

Hlavní, trvalý píznak je, že pacient myslí na sebevraždu,
a že se bojí šílenství. Nkdy, sám praví, jeho fantasie cele je

zaujata obrazem, jak se vší: uvažuje, má-li se zastelit. Že
takové delirium sebevražednosti je po opici, na vci nic ne-

mní; alkoholism pacientv je naopak jiný pitžujíci symptom.
Z anamnese pacientovy (to jsou te medikovi a psychologovi
Garborgovy dívjší romány) víme, že Gram již dávno siln
hýí a pije.

Pacient je lovk modern vzdlaný, je spisovatel, kritik, ana-

lytik a analysuje tudíž vlastní svj stav.

Gram je umdlený do duše, ale práv proto také nervosní.

„Ale dole nejsijodnji, úpln vespod vzadu, v pozadí, v podzemí
mé bytosti krí se tžká, nebezpená ouzkost, jakási tajemná,

uzavená zbsilost, jež se nabubuje, nabubuje a chce vypuk-
nouti. Jest to zlé svdomí anebo jakási bázeii, jakýs pocit hrozného
pokoení, zvláštní, idiotská hrza ped ním. Bh sám ví, ped
ím. Nesmírn chorobná touha vrhnouti se nkomu k nohám,
žen, knzi. Bohu a bdovati, plakati, vyznávati se, býti vy-
plísnnu, zakletu, odsouzenu a konen pijatu do milého, spo-

lehlivého náruí jako chorobné dcko."
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„Kdy konen pekonám ten vný neklid, tu hlodající ne-

spokojenost, til suchost a žíze v nitru. Jsem jako zvíe na poušti,

kde není vody, jako zajatý lev, jenž pobíhá za míži klece, hle-

daje svobody. Vše, co jest neklidného, snaživého, íhajícího a tou-

žebného a nepokojného, seskupilo své trápení ve mn, leží v mých
prsou jako sžírající bol.

Když vycházím z domu, jsem pln nadje, že se potkám s klidem

v osob mladé, plnoprsé ženy, která položí své bílé ruce kol

mého krku a bude mi pišeptávati nekonené vyznání lásky.

Když jdu dom, doufám, že sedí tam a eká mne, tichá a hezká,

s pemáhanou tesknotou v temných oích. Usedám v nejpohodlnjší

lenošce, avšak nemohu si odpoinouti, ulehám na nejmkí po-

hovku, avšak ani tam nenalézám klidu. Stále íhám, íhám, íhám

;

všechny nervy jsou nataženy, smj^slj^ napiatj^ až k halucinaci . .

."

Pacient hledá marn výrazu, jak by svj stav pesn vy-

líil; nezbývá mu konen nežli pirovnání, že jeho duše se na-

studila: „Nastydlý na duši. Nastydlý v duši, malátný v duši, una-

vený v duši, duševn eeno, špatná chu v ústech. Nechu. Samá
nechu, všeobecná ošklivost, taedium generále . .

."

V tom neklidu Gram hledá upokojení, ale marn. Pohodlné
pohovky a lenošky, jak slyšíme, nepomáhají; nepomáhá léení
mechanické vbec; nepomáhá pití, nebo po pitce dostavují se

sebevražedné fantasie tím astji, pímo již halucinace ; nepomáhá
také navštvování dávné již milenky, Matjldy. „ím více se

špiním hýením, tím jsem sentimentálnjší", sám docela dobe
rozpoznává ; a práv k vli tmto svým návštvám trpí všemi pe-

kelnými mukami. Ani Bakchus, ani Venuše nepomáhají, nezbývá

tedy než revolver nebo morfium, anebo — kostel a knz . .

.

Starý pítel pacientv, z dívjších román Uarborgových nám
dobe známý dr. Kvaale také se již zastelil; sebevražda je vbec
probátní prostedek, jak mu také ukazuje holobrádek jeden, jenž

se také utopil . . . „Vlastn by ml každý inteligentní lovk míti

lahviku morfia v domácí lékárnice."

. Zlo tedy. není pochybnosti, sedí v duši, sedí v hloubi duše.

Hledal štstí a blaženost, hledal ji ve velikých ideách, ve vd
a filosofii, ale nenašel, eho hledal. Byl šastný a blažený v dt-

ství, pokud neokusil ovoce se stromu poznání, pokud vil ; teprve

te poznává, jak se rozcházejí ty dv cesty a kam na nich lze

dospti. „Cesta víry: od jasnosti k jasnosti, od svtla k svtlu,

od blaženosti k blaženosti. Cesta vdní: od jasnosti k jasnosti,

od svtla k svtlu, od zoufalosti k zoufalosti." Tedy — jasnost a

svtlo vda nám poskytuje, ale iní nás nešastnými . . . Napájel se

žízniv všemi velikými ideami, ale stával se jen nešastnjší a ne-

šastnjší !
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Poznal všecky moderní a nejmodernjší filosofické soustavy,
poznal zejména filosofii nmeckou a nejnovjší literaturu fran-
couzskou; ale hledaného štstí na té cest nenalézal — skepse,
to zbývající usazenina ze všech tch ideových míchanin. „Posi-
tivistický skepticismus rozežral mou duši jako kyselina."

Ztratil rovnováhu, protože ztratil duchovní sted. Duše
toho moderního lovka ztrácí se na všecky strany, do všech
úhl svta — nemá žádného pevného jádra, žádného stedu,
žádné jednoty. Nedopracoval se jednotného názoru na svt —
odsud všecka ta bída — odsud nervosnost, pomatenost, touha po
smrti . . . „Hlavní píina etných nervových bolestí v naší dob
jest vlastn ta, že životní názor není v poádku. lovk postrádá
— eknme Boha; tún ztratil duševní život svého stedu: du-
ševní život ztratil regulátor, mohu-li to tak nazvati, a žene se
stemhlav dál v keovitém, divokém letu bez cíle a míry. A jak
to již bývá, vyskoí péro . ..

"

Gram ztratil starou, jednotnou, živoucí víru a na míst toho
stal se ttinou, každým myšlenkovým vtíckem se klátící. Jeho
nemoc tkví v diletantismu, v poloviatosti. „Smutné pokolení
tato pechodní rasa. Není ani dosti nevdflma, aby byla šastna,
ani dosti vdoma, aby mohla resignovati, jen vzdychá a svíjí se
v jakési duševní hysterii."

Chtl se stát bohem, zatím však poznává nakonec, že nebyl
než marnivý slaboch, opiící se po druhých. „Veškera má ne-
vra pocházela z toho, že jsem ml velmi bystrého a nadaného
pítele, kterého jsem se bál; jeho posmchu jsem se bál — a po-
smchu ostatních soudruh." . . . „Má stará pochybnost atd. jest

chlapecká uenost z nejvyšší gymnasiábií tídy; školáci jsou
ovšem píliš chytí pro Boha."
Po stránce rozumové tedy Gramv chorobný stav jeví se

nám jako diletantický intelekt ualism — diletantism
positivistický

;
jím potlaoval v sob cit, avšak i fantasii,

dvuje pouze v pesnost Comteovského positivismu; po stránce
mravní Gramv neduh je bezmrným sobectvím: „Samé já,

já, já . . . moje kniha atd."

S hlediska historického jeví se našemu nemocnému
vlastní neduh jako stav pechodní. Nastala doba úpadku,
dekadence: ale již již má nadji, že sám oživne „v novém
století fantasie, víry a srdce." Slovem : moderní lovk
musí zase vit, nebo : „Všichni opravdu velcí duchové
jsou nábožní," a proto také moderní doba po této dob úpadku
vrátí se do církve.

A tak tedy uruje si konen náš dekadent své nemoci lék. Po-
znal, že „ty staré zvyky nejsou pece tak hloupé", i neroz-
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pakoval se chodit do kostela. Spoátkii, když mu bylo zle,

jen tam vklouzl, ale konen se rozhodl a chodil na kázání svého
starého pítele pastora Lochena pravidelné. Druhý starý soudruh
Jií Jonathan se Gramoví ovšem vysmívá: je to slabost, praví

tento Mefisto „Unidlených duší" (Gram, když s ním naposledy
mluvil, postehl že má v oku cosi stranického), je to nebezpená
zlomenina v pátei, fin de sicle, agónie de la bourgeoisie.

Avšak — je to asi nevyhnutelné: Umdlení jdou ke knzi. (Nej-

novjší Mefisto je patrn také již diletant.)

Gram se za to již nestydí: „Emancipoval jsem se — zanechám
všech starých ,frází. Hledám uspokojení duši — tam,

kde ho lze nalézti . . . Sklonil jsem se, ponvadž jsem se nechtl
zlomiti." Resumujme a pointujme ješt jednou problém našeho
Fausta-Grama.
Vdecký a filosofický intelektualism, zejména jak se podává

v positivismu („S Comtem to nejde") pivádí lovka svým nehar-

monickým diletantismem k zoufání. Moderní vzdlanec honí se

za štstím, ale zatím lapá smrt. Nabývá sice jasnosti, ale ztrácí

klid: na míst žádoucího plného vdní musí se konec konc
spokojit skepsí, a s ní a jí dostavuje se neklid, nervosnost, po-

matenost, šílenství, touha po zniení . . . Tedy : aut, aut, bu se

zlomit nebo sklonit . . . Gram se sklonil.

Ped ím, ped kým?
Ped vrou a ped Bohem, ale v ad i)rvní ped svým zdra-

vým lékaem. lovk musí mít duchovní sted, nestaí mu pouhé
abstraktní idee („Musím mít boha. Duševní centrum Nro. 2 . . .").

Pastor Lochen vykládá to Gramoví takto: „Jen nco osobního

mže býti „centrálním stedem lidské duše". Idea to mže do
jisté míry být také, ale nestaí, nestaí vli celé . . . „Ano, ano,

nco osobního, — žena nebo bh! Všechna abstrakta jsou

mrtva" — pitakuje mu Gram.
A proto netoliko Bh, nýbrž Kristus — „Pomatenost nebo

,

Kristus". Tedy návrat ku kesanství a N. B.: protestant Gram
nejradji vklouzne do kostela — katolického.

Gram nestydí se již za povrivost a mysticism; pece však
neeká všecku spásu od svého pítele duchovního; více mu po-

máhá — léka. A ten neléí ho léky, ale léí ho svou osobou,

svou zdravou, pevnou neskeptickou duší. Nepotebuje lék, ale

lékae, nebo potebuje dvru. A tu dovedl mu vdechnouti

pravý léka. Sám pastor nepipisuje si již veliké moci: „Kes-
anství, jež jsme my knží ze svta vydogmatisovali, bude ven
znova vmedicinováno pány lékai."
Dvrou, tedy vrou, asová dekadence bude pemo-

žena. To jest : Moderní degenerující lovk musí se naped
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amnit na duchu a tím se také zmní a vyléí na
tle. Problém tedy je: Jak zmnit vli scslabenou skepsí, jak
zmnit vli vbec, jak zmnit mne, toho docela uritého Grama,
Jak nadchnout slabocha dvrou? A kdo nalezne dvru, tedy
viru, má také zabezpeenu regeneraci fysickou. Gram to poznal
na pastorovi Lochenovi: tento díve sám byl dekadent a lovk
degenerující, mnohou noc spolu hýili a prohýili duši a zdraví,
ale Lochen se našel a oživl a Gram s údivem vidí na nm, že
má „tvá bezmála skoro jako novou".
Suma: Žádné bažení a dychtní po bohorovnosti, ale starý

recept Rousseauv: „Když se to dobe uváží — nespoívá ono
štstí, jaké všichni hledáme, vlastn v prostot a skromnosti?"

Tuto analysi umdlené duše, kterou G a r b o r § provádí na
svém Gramoví, podal jsem ped patnácti lety. Shoda hlavních
ideí, až i jednotlivostí je pímo pekvapující — pro každou vý-
znanjší vtu „Umdlených duší" tená v mé knize nalezne
odpovídající paralelu. Rozdíl je arci ve form: Garborg podal
umlecký typ, já analysovai jsem moderní sebevražednost psy-
chologicky a sociologicky; Grama tedy na p. vidíme, jak v no-
cích pitím hledá zapomenutí svého stavu — já jednám o alko-
holismu a jeho vztahu k sebevražednosti; Gram ve zlých chví-

lích navštvuje Matyldu — já se tážu, jak moderní sebevra-
žednost souvisí s prostitucí atd. Taui dílo umlecké — zde dílo

vdecké, tam tedy moderní jedna duše ve své pbiosti a životní

skutenosti, tu sti-ánky a vlastnosti moderní duše v postupných

§§ rozanalysovány a nakonec vystihovány jednou historickou
formulí,

A tato poslední formule zní: Moderní lovk ztrácí svj
jednotný svtový názor náboženský: tato ztráta znamená intelek-

tuální a mravní rozháranost a anarchii, nebo tato ztráta je více-

mén násilným odhazováním starého názoru, je boj nehotového
názoru nového se starým: moderní lovk je nehotový, neuce-
len}'^, nejednotný, poloviat>': je bojem unavený, umdlený,
nervosní, rozilený, nemá z života radosti plné a erstvé —
zoufá si proto velmi snadno a život samovoln opouští. Tak jeví

se naše doba, naše století, jako doba pechodní: padá staré ná-

boženství lidové a moderní lovk usiluje o to, nahraditi si tuto

ztrátu ním novým — po pípad zase náboženstvím novým,
aneb alespo obnoveným.
Konkrétnji mluveno — padá stedovký názor svtový, jak

ustálen byl a jak obecn byl rozšíen katolicismem; proti katoli-

cismu stojí moderní filosofie a vda a proto moderní boj du-

chovní a umdlenost jeví se nejintensivnji u národ katolických
— typicky v literatue a filosofii francouzské. Také u pravo-
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slavných národ jeví se tento náraz svta staršího a nového —
opt typicky v literatue a filosofii ruské. Rozdíl je ovšem mezi

svtem katolickým a pravoslavným znaný, protože práv je

rozdíl mezi obma formami stedovkého katolicismu a jeho

církevní organisace.

U národ protestantských, podle náboženské a církevní formy
opt je jiný typ toho boje a moderní umdlenosti.

Duchovnímu a mravnímu ovzduší náboženskému odpovídá

statistika sebevražd: ceteris paribus všude tam je sebevražednost

nejsilnjší, kde starý náboženský život je nejvíce podlomený.

Statistika tedy vykazuje veliká ísla sebevražd ve Francii a

hlavn ovšem v Paíži; dále je sebevražednost znaná v zemích

rakouských, je znaná v protestantských zemích nmeckých a

norských, je znaná v Petrohrad atd. Zato je pomrn slabší

v zemích anglických, v jižní Itálii — tedy tam, kde náboženství

má ješt znanjší vliv; prottf je mén sebevražd v Rusku atd.,

u národ posud náboženstvím (starým) nejvíce ovládaných.

Podrobnjší dkazy pro toto rozpoznání, že, jedním slovem

asová sebevražednost je plodem naší moderní civilisace, plodem

moderního civilisaního procesu, tená nalezne v mé knize.

A práv také Garborgovy „Umdlené duše" jsou tomuto

mému rozpoznání velikým a docela novým dokladem: Gramv
vývoj je individuelním zopakováním všeobecného vývoje kul-

turního.

Nebudu tu opakovat, co jsem práv z „Umdlených duší" uvedl.

Zde upozorním jenom na jeden moment: všiml si tená, že

Gram, jako Nor eo ipso protestant, má zálibu v katolicismu?

Garborg tím osobním rysem velmi pronikav osvtlil celý problém

nejen Gramv, ale asový vbec: protestantism pizpsobil se do

znané míry moderní filosofii a vd, ale práv proto sám jeví se

jaksi poloviatý a práv unidlcným duším moderním nedostauje
— poznáme v dalších studiích, že protestantský Gram podléhá

oné renaissanci katolické, která práv toto století karakterisuje,

tvoíc zárove jeden z hlavních problém novodobého myšlenko-

vého vývoje.

Než tu práv nemohu se vyhnout úvodní úvaze historické;

k ní také Garborgovy „Umdlené duše" vybízejí, nebo hemží

se v nich jmény jako Ccirate, Schopenhauer, atd., atd. — ne-

zbývá, než zatím strun naznait, jak se Garborgv Gram v mo-

derním kulturním ovzduší mohl vyVinouti.

Velikým mezníkem v novodobém ^-ývoji je francouzská re-

voluce — pokraující v revoluci zahájené s reformací. O fran-

couzské revoluci napsal jsem už v Naší dob a vytkl jsem práv
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její význam pro vývoj náboženský. Vrcholem revoluce byl pece
pokus, odstranit státní náboženství katolické a nahradit je kultem
rozumu. Revoluce byla práv díttem racionalismu, jenž
celé 18. st. tak výlun karakterisuje ; Hume, Voltaire,
encyklopedisté, Wolfova filosofie osvícen-
ská, Kant, Lessing, Bedich II., císa Josef, Kate-
ina v Rusku — — samý rozum, pímo „istý rozum" . .

.

Po revoluci v celé Evrop zapoala reakce. Netoliko politická,

ale reakce z hloubi duše. Výrazem toho hnutí byl t. zv. román-
t i s m. Již Rousseau zavrhoval všecku civilisaci na v-
dách a umní založenou a Rousseau má poád následník dost
Dnes mluvit proti vd a filosofii, zavrhovat je aneb alespo
žádat restrikci, patí tém k dobrému tónu; jen socialisté jsou

ješt tak naivní a pachtí se po vd, vd a vd. Náš Gram také
poíná držet s Rousseauem.
Romantická reakce byla spoátku dosti povrchní, hlavn po-

litická a sociální. Lidé utíkali se do starého režimu, co možná
až do stedního vku, nebo tenkrát byl duchovní a sociální klid^

byla jednota a smír. Napoleon uzavel s papežem konkordát^
Romantism porevoluní je po výtce katolický; i protestante a
pravoslavní se ho chytají. B y r o n na p. byl rozhodn pro kato-

licism; Gocthe s ním ve Faustovi také navazuje. Po aada-
jevu Dostojevského strašil po celý život.

Sami jsouce odchováni revolucí romantikové de facto po-

kraují v revoluci a asto velmi vydatn, ani nevdouce; a ne-

chtíce proti principm revoluce 18. vku stavjí revoluní prin-

cipy své. Racionalistický ábel vyhání se emocionelním Belze-

bubem. Emocionalisra staví se proti racionalismu a intelektu-

alisniu; cit, vlastn váše, má ídit moderního lovka,
A ídí. V 18. (a pedchozím) vku panoval rozum a jen rozum —
osvícení bylo heslem filosofického úsilí. Proti rozumu 19. vk
romanticky dovolává se citu. Jak moderní duše se poznávala po
stránce citové, toho dkaz nedává pouze literatura krásná, ale

i filosofická a vdecká. Schleiermacherova teorie, že ná-

boženství na citu je založeno, odpovídá názorm Ch a t e a u-

brianda a jiných romantik; avšak nejen náboženství, ale

celého lovka vidli v citu a vli, v Nmecku S ch o p e n-

h a u e r, ve Francii již ped ním Maine de Biran. V tako-

vých projevech zraí se duch doby velmi patrn a rozhodn.

Obzvlášt pak zasluhuje zaznamenání, že teprve v té dob (mínínt

dobu revoluní a porevoluní) filosofie a psychologie cit po-

znávala za zvláštní stránku a mohutnost duše lidské, vedle

intelektu a vle. Pedtím, podle eckých psycholog, cit a vle
byly pokládány za mohutnost jen jednu. Teprve auíoritoir
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Kantovou cit i v abstraktní íeorii došel k platnosti — tak

skuteno šlo o cit a nejen romantilcin-básníkm. Také vda
je výraz své doby. Protože však všecka innost lovka konec

konc musí se dát redukovat na základní innost jeho ducha,

toto nové uznávání citu má význam vclilvý a rozhodný. Neni

tedy divu, že dnes všecko je plno citu, jako doba Voltairova

plna byla rozumu — pravda, nebylo toho rozumu pespíliš,

jako dnes citu není pespíliš.

Ale v život není jen cit a rozum, jsou žijící lidé a život lidi

revoluních a porevoluních byl romantika. Jak mnoho se na-

psalo a jak zpozdilého o pomru literatury a života ten

Chateaubriand, ten M u s s e t, ten Constant, ten By-

r o n, ten Baudelaire atd., ti romanticky žili a jednali. Odsud

dostal se romantism do literatury a na vci nic nemní, že tu i tam

nkterý chudák ve své fantasii romantický život si vybájel. I N a-

p o 1 e o n byl romantik — je práv romantika, po pípad poesie

a fantastika in, tomu by mli konen porozumt nejen literární

kritilíové, ale pedevším také historikové filosoíie, vdy, umní,

náboženství a politiky. N a p o 1 e o n byl svého rodu umlec, jako

i B y r o n byl praktický umlec, poeta životem. Ta poesie životní

mže ovšem být nepkná, ale o to te nebží. Chci jen íci,

doba porevoluní pokrauje v revoluci, teba jí chce uniknout.

Lidé se utíkali do minulosti a provádli reakci, ale ta reakce byla

pece již jen násilná a vedena od lidí, jejichž nervy revoluní

„poesií" byly rozrušeny.

Teror revoluní (jen si krvavé násilnictví živ pedstavme!)

byl pedchdce teroru reakního, vystídaly se a navzájem se

pronikaly. Jak lidé cítili a žili, to docela dobe vidíme ze zpo-

vdi Mussetovy — jen si pette, jak líí nemoc století. Pe-

tte si, jak Constant líí strach, jejž tenkrát lidé pociovali

v hloubi své duše.

Nepochopíme tudíž život Baudelaira, potácejícího se

mezi oltáem a hampejzcm. Madonou a Venuší vulgivagus? Ze

bychom tomu nerozumli, jak poád a podnes lidé, myslící a

bojující, hned chytají se naturalismu, ale brzy nato a ba zárove

utíkají se ke kesanství, symbolismu a okultismu? Vzdor a

vzpoura, ale také nepokoj, neklid, rozilení, únava!

Nepochopíme Stendhala, jenž v téže dob se kochá roz-

trhováním té své zemdlené duše?

Nepochopujete, pro práv ve Francii a ve francouzské lite-

ratue je tch umdlených duší tolik a že jejich pokusy o vylé-

ení jsou tak významné? M u s s e t , Baudelaire, V e i^

laine, Maupassant, Z o 1 a, Bourgct, H u y s m a n s,

Maeterlinck... Nenapadá vám tu Przybyszewski
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s jeho odporem proti protestantismu? Pochopujete, pro také
Garborg katolisuje? Netušíte ješt, jak s tím vším souvisí
R e n a n a jeho diletantism ?

Nejen slabochové, ale i hrdinové v boji a sei pociují báze
a v hloubi duše klíí otázka pochybnosti, nebylo-li by lépe bez
boje . . . Boj vede se mezi pesilou lidí starších a etnou armádou
mladších. Mladší staví se proti náboženství a tím proti celému
ádu sociálnímu a politickému. Vzpoura jako vždy elí Nejvyššímu.
Je boj o Boha. Moderní titánové, jako jejich pedkové v ecké
a semitské mytologii, ztéci chtí nebe a posaditi se na tin Nej-
vyššího. Vede je Faust, ale zeslábnul, místo jeho zaujal
Manfred a Kain... k nim pipojili se Gustav-Kon-
rad, Jindich a Pankrác... Nejmladší ety vzbouenc
vede Ivan Karamazov a Razkolnikov...
Však tu již slyšeti hlas A 1 j é š i, jenž v ele svých hoch

vytrhl, aby bratra Ivana a jeho spolutitánj^ odvedl z bojišt
prosáklého krví a slzami a smíil zase s Nejvyšším — —

Stáli jsme všichni a stojíme v ohni. Jedni v pedvoji, jiní

v hlavní armád — svedli jsme slavné bitvy vítzné, ale také
jsme nejednou prohráli, mnozí dali se na útk, jiní padají, ale

necouvají, rány a jizvy odnáší si však každý, a adový, a d-
stojník, a velitel . . . Te vojska jsou unavena, odpoívají —
neodpoívají, ale hotoví se k pochodm a bojm dalším , , ^

Doba slavná, veliká, hrozná!
I potácí se moderní lovk mezi vrou a nevrou, vzdorem

a slabostí, vzpourou a pokorou, anarchií a oddanosti . .

,

Lidé naší doby jsou nepokojní, neklidni, rozileni a una-
veni. Nálada je neveselá — Schopenhauera moderní p e s i-

m i s m ve filosofii, literatue a politice dává jí výraz hlasitý dost.

Mnohý si zoufá a odhodlává se k nejkrajnjšímu. Jedni zloin-
nou rukou sahají na bezživotí svého bližního, domnívajíce se ve
své slepé úsilnosti, že dá se dobýti život smrtí — druzí, a tch je

poet mnohem vtší, vrhají se v temné posmrtí sami. Titán ve
své bohorovnosti stává se násilníkem anebo pipojuje se k armád
zoufajících a umírajících . . . Slabší hledají upokojení v b u d-

hismu, spiritismu, symbolismu a v jiných a etných
formách a formalitách rznorodého okultismu...

V prožívání tchto boj napsána kniha o sebevražd.
Spis, psaný na bojišti, sám je neklidný, to ono zachytil neúpln,
ale v celku myslím, správn jsem poznal sílu a slabost století —
století zoufajícího titána.

Všude a všude záhada táž: jak dobojovati svj boj s staiým,

jak propracovati se k jednotnému názoru na život, jak nalézti
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konen uspokojení duši své. Tisíce a tisíce bojv tch neznají,

okolnosti vnjší, vhodná disposice duševní, snad i tupost a ne-

citehiost mnohým a mnoliým jsou pirozenou hrází proti bou-

ím, které zmítají duší tch, kteí nemohou nemyslit a necítit.

A o ty práv bží, nebo sta a tisíce zase ídí se píkladem jejich.

Tento boj, jak G o e t h e, B y r o n, M i c k i e w i c z, K r ar

sinski, Dostojevský, Tolstoj a ostatní všichni jej

vedli a vedou, je bojem o svtový názor, je bojem o jednotnost a

celost všech našich poznatk a soulad jejich s ádem spole-

enským. Ty nepokojné, neklidné, rozilené a unavené duše chtí

konen nalézt pokoje, klidu, smíru a nové energie k dalšímu

žití a tém všichni vidí pramen živící vody v náboženství a jeho

usmíení s rozbouenými myšlenkami. Lidé moderní chtí vit,
chtí vit ve smíru s filosofií, po pípad i proti ní. Moderní

lovk stj co stj zbavit se chce své rozervanosti — jeden

násiln, druhý nenásiln — oba chtí to stejn toužebn a ne-

trpliv . . . Zoufání nebo modlitba ? . .

.

Proto tedy skutenou a pravou sociální otázkou je moderní

sebevražednost. Je proto také hlavním a nejvtším problémem mo-

derního myšlení literárního. Všichni silnjší duchovní bojovníci

analysovali onen stav duše, v nmž lovk odhodlává se ke

skoku do temného nejistá. lovk moderní chce jen žít a žít,

ale práv proto dává si tak asto smrt. Kdo tohoto ješt nepoznal

a nepochopil, nezná lovka moderního. V šíleném shonu po

slasti a požitku i smrt stala se mu slastí . .

.

Psychologická a sociologická analyse sebevražednosti po-

uila mne, že poet sebevražd je pímo matematické mítko
pravé nálady spoleenské; spolenost ta v hloubi duše je rozi-

lena a rozrušena, nemocna . .

.

Nevím, do které míiy tená se mnou již bude souhlasit,

že sebevražednost je skuten moderní. Obávám se, že ho myš-

lenka naped zarazí a odstraší: — sebevražednost že je moderní,

po výtce moderní?! Vím, že to, co jsem posud uvedl, myšlenku
mou osvtluje jen nedostaten; avšak schváln postavil jsem

hned do tohoto úvodu hlavní problém, jako focus, k nmuž všecky
paprsky dalších analysí konvergují.

A hlavn mn zatím bží o to, vystihnout pravou psycho-

logickou podstatu moderní sebevražednosti.

Prosím, uvažujme.
Není to pece jen prapodivné, že lovk osudem mže být

dohnán k vlastní smrti? Osud — to je pece objekt (af už lidé,

bohové, bh, fátum atd.) — pro tedy nevzpírá se proti tomu
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objektu lovk každý ? A dobrý pozor : Vtšina lidí de facto proti
tísni osudu se vzpírá a proti nmu bojuje; avšak — a tu jsme
práv pi vci — znané íslo lidí a práv lidí moderních na
místo, aby se postavili osudu, stavjí se proti sob samým a nií
sebe. Zde je filosofické punctum saliens — kdo nepochopí tento
životní paradox, nepochopí moderního lovka, nepochopí
jeho zvláštní subjektivnost.

3Inoho eí tu nepomže — tu se každý musí o vci hodn
zamyslit. Snad pomže ješt toto upozornní: Statistikové sebe-
vi-aždy upozornili již dávno, že je pomrn málo pípad, kde
by lidé se usmrtili po vražd. Když se o vci pemýšlí inten-
sivnji a hloub, dopátráme se práv našeho paradoxu. lovk,
jenž vraždí, není subjektivní, nýbrž objektivní : proto je tak málo
pípad, že by na p. lidé se naped vraždou mstili a teprve
potom samým si smrt dali. Statistika ulvazuje, že v zemích, kde je

pomrn více vražd (na p. v Itálii), je pomrn mén sebevražd
a více versa. A stejn lidé v prošlých stoletích byli vraždivjší
než sebevražední. Teprve v tomto století lovk se stal sebe-
vražedným. To jest: stal se, jak íkám, subjektivní, byv díve
objektivnjší.

Tedy moderní lovk je prazvláštním zpsobem subjektivní.
Lze íci, že bére na sebe všecku vinu života, že tresce sám sebe;
ale lze také íci, že vlastní smrt je jakoby deliriem subjektivnosti,
zniením osobnosti, jakmile ztratila objekt, jehož by se držela.

To práv je ta subjektivnost a subjektivnost moderní. Již
Kant ekl, že sebepozorování je nebezpené, že vede k šílenství

a Gram to chápe také. Dobe si všiml, co mu jednou ekl doktor
Kvaale: „Vy sebe pespíliš studujete, toho byste se ml stíci.

Tím jsme si najednou tak zajímaví a nechutní zárove a vle
mizí a sebeláska se rozmže, že se velmi snadno mžeme stát

koistí blázince. Radji se zabývejme ním jiným, ním ze-

vnjším: vždy jest na svt dosti vcí, nad nimiž si mžeme
lámat hlavu." A na jiném míst zaznamenává stejný výrok Jona-
thanv: „Chceme-li žíti, musíme žíti po zevnjšku. Zdravá vle
smuje vždy na zevnjšek, a bez zdravé vle (pokrení rame-
noma) . . . musíme se bu vrhnouti do moe, anebo pedstoupiti
ped knze" . .

.

Moderní lovk, chce-li pekonat sebevražednost, musí se

stát objektivním, objektivnjším. Otázka otázek pro moderního lo-
vka myslícího : který názor na svt udrží a uiní mne objektivním,

udrží rovnováhu mezi mnou. subjektem a osudem, objektem?
Gram mohl by to ve svém deníku formulovat asi takto: Mu-

sím ze sebe ven, sice to nesnesu ... A viset musím — otázka
je jen, zdali na hebíku (také objekt !) nebo na nem jiném . .

.
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Musím na nem nebo na nkom záviset - sám a sam jedmy

lovk býti nemže, sic se ukouše . . . Zatím povsím se na

pastora a svého doktora . . . Hebík nebo . .
.
Buh ? . .

.

O moderním sublektivismu filosofové mluvívají asto dost —
moderní filosofie, íkají, je prý subjektivní, subjektivismem Des-

cartes prý zahájil filosofii novou... A ovšem není tedy vlastn

ani divné že sebevražda je vrchol subjektivuosli - patrné mo-

derní lovk, když subjektivn myslí a žije, také subjektivné

umírá vždy to ani jinak být nemže. Kdo v sob, sobe a sebou

žiie také v sob, sob a sebou umírá . . .
Sebevražda je prost

subiektivní smrt, zakonení subjektivního života, neekaní na

objektivní, daný konec - já je mítkem, já je pánem života

i smrti . .
.

Nota bene! Ješt jednou podškrtuji slovo seb e vra-

že dno st. Nebží tedy pouze a pedevším o jednotlivý takt

sebevraždy, mluvíme o duchovním a mravním živote, jenz k sebe^

vražd vede. Nebží o poslední fysický in, bží o celou motivaci,

o všecky dvody a etz píin, jejichž posledním cleném je fy-

sický fakt sám. Jako je vražda a ubíjení duchovni, tak je také

duchovní sebevražda a sebeubíjení. Podle analogie vraždy a zabiti

mžeme lišiti akutní sebevraždu o d chr o n i ck eho

sebeubíjení- akutní sebevražda je pecasto poslední cm

chronického sebeubíjení. Statistikové íkají, že bychom všichni

mohli o V3 déle žíti, kdybychom žili mravn a rozumné podle

s>Tch vdomostí hýíme svým životem stale mladí stari

a niíme životv cizí... (Moderní Nekropolis mohl by

být titul biologické a sociologické studie o úmrtnosti resp. zi-

VOUCnosi.) ^,j, '•'„:„«
Jako Kristus vidl v pohlední na ženu a v požádaní ji cizo-

ložství v srdci, tak je také sebevražda v mysli, sebevražda
myšlenková- statistika o tch. kdo skutené jiz zoufali a

život prokleli, není, ale odhadnte je podle svých zkušenosti!

Vbec bží o to, pochopit ten duševní stav, v nemz lovk do-

veden býti mže k zoufání a bží o to, pochopit, že stav ten

ie stavem moderní spolenosti a že se i postupné v nove dob

vyvíjel. Moderní sebevražednost a psychosnost usvduji moderní

civilisaci z pelud, za nimiž se ženeme - veliký poet dobro-

volnýéh smrtí je velikou obtí naší civilisaco.

Pi této sociologické analysi sebevražednosti nezapomínám

na tlo a na vlivy pírodní. Ve své knize velmi pelivé Jsem

vUvy ty vyšetoval. Ale práv proto vzpírám se proti sociálnímu

a obzvlášt také proti hospodáskému materialismu. Hospodá-

ské, výrobní atd. pomry mají na duševní stav spolenosti vliv
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znaný ; není lovk jen duchem bez tla. Ale není také tlem bez
ducha. Zpsob a metoda nynjší výroby a celého hospodáského
uspoádání spolenosti má znaný vliv na vznik a rozvoj psy-
chosnosti a sebevražednosti. Nepopírám tedy, že, ekneme, kapi-
talism a podnikatelství, hospodáská nejistota a souvisící s ní
rozilnost zamstnání kupeckého, bankovního atd. nezvyšuje
psychosnosti a sebevražednosti; neíkám, že hledíc k masám
obyvatelstva mstského, zamstnání v továrnách atd. nedisponuje
k psychose a sebevražd. Avšak: všecka ta napiatá práce moz-
ková, to horené vynalézání, to neklidné upotebování všech mo-
derních vymožeností technických, to neustálé cestování a obcho-
dování, to vzdlávání a požívání, ta honba za bohatstvím a štstím,
to šílené užívání rzných excitancií, alkoholism a prostituce —
zkrátka všecko to moderní žití ve velkém a malém, pkné a še-

redné, krásné a zlé, velikolepé a nízké, vznešené a podlé, nepo-
dává nám klidu a uspokojení, naopak jsme neklidní, rozrušení,
nervosní, umdlení, zmateni! A tento celkový stav, stav fysio-

logický a psychický zárove, má svou velikou historickou pí-
inu v boji nového názoru na svt se starým . . .^)

VZNIK NOVÉHO NÁBOŽENSTVÍ

. . . rocitnutí z positivního náboženství je v dob nové a zejména
v tomto století zjevem jist astým, tém už všeobecným. To na
sob zkusil Goethv Faust, zažil to Mussetv Kolla,

B y r o n v Manfred, Dostojerského Ivan — všichni,

všichni. Také Marx.
Kdežto však Goethe, Musset, Byron, Dostojev-

skij a stejn Kanta nejvtší filosofické hlavy po nm pra-

cují k náboženství nadpositivnímu, Marx náboženství prosté

neguje a spokojuje se revoluním ateismem.

Ti Goethové a Kantové vidli lépe a dále. Nehled k ne-

možnosti materialismu vbec, je a priori jiravd nepodobné, aby
náboženství, jež posud hrálo roli tak velikou, vbec mohlo
pestat a ustoupit positivistické vd; podle analogie ve všech

ostatních oborech je správnjší, oekávat z nynjší krise nábo-

ženské vývoj další . . .®)

Náboženskou krisi cítíme všichni, teba že jí ješt málo roz-

umíme. Jedni pozorují jen stránku politickou, slábnoucí monar-
chický aristokratism, druzí bojí se o své zlato a mizení hospo-

dáského otroctví; mnozí pociují také revoluci náboženskou, ale

opt nestejn ji vykládají. Tm mizí svt, onm umírá bh, zon-
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fání nebo chvilková troufalost titanská rozncuje mysli. Mnoho
negace — smrt. Na trnech a na zlat vný život nespoívá. Ne-

mizí svt, neumírá bh, nerodí se nadlovk — mnohem, mnohem
více se dje: probouzí se lovk. Ejhle lovk — lovk uvdo-
mlý ! Náboženská krise jeví se v padání nového ádu a poádku

;

avšak ten starý ád a poádek musí být odstrann a nahrazen

ádem a poádkem novým a dokonalejším. Krise náboženská jeví

se však také mnohem intensivnji v té asové podráždnosti,

v duševním neklidu, v nervosnosti, psychose, pesimismu, sebe-

vražednosti. Je to krise hluboká, krise zachvacující celou duši —
skutený pelom svta starého. Náboženství nebo nihilism — to
krvavá disjunkce naší doby. Tu krisi mže pekon.at jen nábo-

ženství, náboženství zduchovnné, náboženství opravdové a vyšší.

Posud mli lidé náboženství jen svátení, chvilkové; moderní

duše bojuje o náboženskou náladu stálou, osvdující se vždy,

všude a ve všech okolnostech energického života.^)

O PESIMISMU

. . . V idím pesiraism dvojí. Jeden pesimism pivádí lovka k ne-

gaci života — v krajním pípad k sebevražd. Je to pesimism
lítosti, sebeobžaloby, zoufání — pesimism subjektivní. Duše
umdlená (Garborg).

Naproti tomu je pesimism objektivní — v krajním pípad pi-
vádí k vražd. Pesimism zlosti, kritiky vzpoury a vzdoru. Duše
otrávená. (Dostojevského Razkolnikov.) Tomuto pesimismu se

íkává nihilism, anarchism.

U Schopenhauera jsou jako u každého pesimisty, prvky
obojí. Ale pevládá u nho tento druhý — revoluní negace a kri-

tika, zloba, otrávenost. Mainlánder je subjektivní — koni
sebevraždou — v teorii i v život — kdežto Schopenhauer jí uniká

chytrým argumentem.

Výklad materialismu historického nestaí. Moderní lovk ne-

zoufá jen z bídy a nouze, jako se také na druhé stran zase jen

z nouze nezlobí a neotravuje. Ta nálada prýští se odjinud.

Z hlavy a srdce. Z filosofie. Práv také na Marxovi samém do-

cela dobe vidíme, odkud se ta nálada v nm vzala, a sám to íká:
zniil s Feuerbachem nebe, a proto nezbylo než zrevolucionovat

zemi. Také Faust, Manfred, Rolla, Ivan, všichni, všichni ti mo-
derní titánové zapoali boj s Nejvyšším a koní revolucí nebo
vlastní smrtí. Schopenhauer také odstranil Boha a prohlásil za

podstatu svta slepou vli.
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Také Marx a Engels svým materialismem oddali se slepé ná-

hod. Engels docela dsledn vidi v slepém zlu ženoucí sílu sv-
tovou. Historie také je hnána slepými vášnmi lakoty a pano-
vanosti.

Když umíral Kristus, vypravuje evangelista, stala se tma po
vší zemi, a zatmlo se slunce — zatemní se vnitro lovka, a už
v nm lunel Bh, anebo a ho sám v sob zabil. A Heglova le-

vice Boha usmrtila a náboženství zrušila. Dílo H e g 1 o v o do-

konal Feuerbach, Slrauss, — Marx. I nastala tma, a

slunce se zatmlo.

lovk odstranivší Boha zasedá sám na jeho trn. Feuerbach
Boha starého odstranil, ale držel se lovka a lásky — Stimer,

Marx a jiní zavrhli i lásku.

Bh tvoí, ale noví heglovští bohové tvoit nedovedli, kriti-

sovali dílo starého Boha dále. lovk nesnese být bohem, ne-

snese být sám — znií se sám. Lenauv Faust, Manfred Byro-
nv, Mussetv RoUa, Krasinského Pankrác — všichni, všichni

až po titány Strindbergovy, Bourgetovy, Hauptniannovy —
všichni. Faust zachránil se jen prací.

Aby nepropadli liroznému subjektivismu, druzí svou bohorov-

nost zkoušejí v niení jiných a svta — Razkolnikové, Ivanové,

Podrostkové. Alespo kritikou, kritikou zlou, zlostnou se mstí.

Egoism tu i tam. Jedni z egoismu umírají, druzí z egoismu
zabíjejí. „Není dobré lovku být samotnému." Není to možné.

Statistika, jak eeno, zpravuje nás, že se v civilisovaných ná-

rodech ron zabíjí asi 60.000. Táž statistika nám íká, že v týchž

zemích ron se poítá asi 15.000 vražd. Obojího pibývá. Avšak:
tam, kde je více sebevražd, je vražd mén, kde více je vražd,

mén je sebevražd. Subjektivism a objektivism se vyluují jako

melancholie a exaltace, jako slza a smích. Sebevražda je delirium

subjektivismu, vražda delirium objektivnosti. Obojí egoismu. Je-

den proto, že nemže milovat, druhý, že nenávidí.

Statistika, jako literatura a filosofie, pouují nás stejn o kar

rakteru 19. století. Pijalo z 18. skepsi, krítiku, negaci a revo-

Juci. Pokrauje v nich. Jen nálada stává se poád zasmušilejší.

Voltaire byl ješt smíšek, ale Musset se už nesmál. A Schopen-

hauer? Paížský spisovatel Schwob zdaile ukazuje, jak lo-

vk moderní ztratil smích . .

.

Jako každý boj, také titánský boj o Boha vyžaduje svých obtí.

Obtí etných. Stojíme v boji všichni dlouho . . . Mnozí umdlévají,

mnozí opouštjí ady . . . Zvítzíme ? A jak ? . .

.

Všeobecné anarchii duchovní, intelektuelní i mravn nábožen-

ské, uniká kde kdo. Jedni vracejí se k ádm a autoritám starým.

298



Vracejí se k staré teologii, církvi a státu. Signum nejkarakte-
ristitjší — zesílení a vliv katolicismu.

Druzí unikají prázdnot diletantismem. Shledáváním kde jaké
myšlenky — duchovní pozornost má být vyi)ln5na mnohostí.
(Diletantism renanovský — moderna — rzní „Mladí".)

Tetí, a tch jsou logie, z boje záhy utekli. Liberálové rzných
stup a smr. Smsice velmi pestrá: levice, naichlá revolucí,

pravice, tloustnoucí indiferentismem nebo chytráctvím. Chtí

sloužit pánm dvma. A slouží.

Malý hlouek zapoatý boj chce dobojovat. Ale i ten je roz-

polcen. Jedni dokonat jej chtí zbraní starou a starou taktikou —
druzí bojem se pouili, zamují taktiku i zbra . . .^)

MODERNÍ IDEÁL HUMANITY

JModerní lovk má kouzelné heslo „humanita" — „lovctví" —
„lovenství", kterýmžto heslem vj stihuje všecky své tužby asi

tak, jako lovk stedovký všecky své tužby vyjadoval slovem
kesan. Tento ideál humanitní, lovctví, jest základem všech
tužeb novodobých a zejména také národnostních, jak už víme
z Kollárova výroku; „Zvoláš-li Slovan, a se ti vždycky ozve
lovk."
Od reuaissance a reformace poínajíc ustaluje se nový tento

etický a sociální ideál vedle kesanského; ideál ten stává se

záhy protikesanským a nadkesanským : lovk — idea hu-
manitní, humanitism.

Tento ideál vj^-pracovává se povlovn. Reformací osvo-

bozuje se ásten rozum, ustaluje se mravnost neasketická,

vzniká hospodárnost a pracovitost; zárove rozšíením znalosti

tení a speciáln Písma energie starozákonná se pejímá. K tomu
renaissancíahumanismemse hodí pejímání klasických

ideál životních, zejména ímských politických cností a umlec-
kého nazírání na svt a na život. Vyvíjí se dále vda a filo-
sofie nová, osvobozující rozum úpln od dané autority cír-

kevní. Prakticky má v dob nové význam veliký stát, zprvn
stát absolutistický

;
podmauje si církev, t. j. cnosti politické klade

vedle a namnoze nad cnosti kesanské; ímské právo a jeho ná-

zory stávají se souástí moderního názoru a moderního upravení
spoleenského. Stát novodobý asem stává se poád více a více

demokratický a lidový, a tento lidovjší stát v 18. století prohla-

šuje práva lovcká a osobní. (Americká a francouzská
revoluce.) Z tchto práv lovckých rodí se dále práva n á-

rodní a jazyková, práva sociální a hospoda -
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ská (ku p. právo na práci, na existenní minimum a t. pod.)
a konen kodifikují se Již práva ženská a dtská (mo-
derní právo rodinné).

Tak vyvíjí se idea humanitní a stlesuje v novodobém živote
spoleenském.

Podstata tohoto nového ideálu humanitního vysvítá také z toho,

že se pokládá za pirozený. Hledají se základové piro-
zeného náboženství a bohosloví, pirozeného práva
a mravnosti, pirozeného (pvodního) stavu spolenosti,
státu, a konen filosofie se opírá o rozum pirozený
(„zdravý", „obecný") a umní stále živjíi hledá pírodu.
Humanitní ideál je, jedním slovem, ideálem pirozeným, novým
proti historicky danému, starému.

V století 19. toto úsilí humanitní nejmocnji se projevuje v rz-
ných pokusech o náboženství humanity. Všecka no-
vjší filosofie, všecka novjší literatura u všech národ, všecka
pokroková politika vypracovává ideál istého lovctví.
Tento ideál rzní se podle dob a národ. Angliané jej po-

sud vypracovali nejvšestrannji, filosoficky, eticky, sociáln
a nábožensky. Francouzové kladou draz na jeho prvek
politický. Nmci na jeho prvek filosofický a literární.

Z národ slovanských Rusové mají humanitní ideál nábo-
žensky sociální, Poláci národn politický a my C e ch o v é
kulturn osvícenský. U nás K o 1 1 á r byl hlasatelem istého lo-
vctví a stejn Šafaík, také Palacký, Havlíek a ko-
nen Aug. Smetana. Kollár, vycházeje ze starší filosofie n-
mecké, hlavn z Herdera, formuluje ideál humanitní po výtce
osvícensky, ale již Smetana dává mu ráz sociální, horlí pra
náboženství humanity. Náš eský humanitism je pirozeným po-
kraováním našeho eského Bratrství.

Ze naši obroditelé takový draz kladli na humanitní pr\'ek

osvícenský, pochopuje se úinky státu protirefonnaního —
osvícenost, osvta, vzdlání bylo heslo národa, probírajícího se

z duchoviií a mravní temnoty. Proto také humanitní úsilí, jevící

se v 18. století v literatue nmecké (Lessing, Schiller, Goethe,

Herder atd.) k nám proniklo a v KoUárovi našlo zastánce velého.
Avšak umní a zejména krásná literatura má pro spoleenský ži-

vot každého národa veliký význam výchovní: veliké masy národní
pijímají z umní a speciáln od svých poet své ideály mravní
a sociální. Poesie má pro všecek život, má pro život sociální a
politický vliv ohromný — to vidíme nejzejmji na velikánech
poesie polské a ruské, vidíme to na vlivu Byrona a j.

Idea humanitní jeví se v naší dob jako idea národ-
nostní. Poíná se to v poslední dob u nás pochopovat, že totiž
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idea humanitní není proti idei národnostní, nýbrž že práv ná-

rodnost, stejn jako lovk jednotlivec, má být a mže být hu-

mánní, humanitní. Clovckost není abstrakce trnící nkde v íši
pomysl nad skutenými lidmi — národové, jak Herder ekl, jsou

pirozené ásti lovenstva. V tom smyslu Kollár a Palacký

národnost zakládali na idei humanitní. Kollár pak, pouen F i ch-

t e m, usiloval o vychování a vzdlání národní.

V dnech našich ideu humanitní a národní pojímáme lidov,
sociáln. Lid je nám nco jiného než národ, lidovost stává

se heslem, ideálem tužeb našich. Socialism vbec, jako ná-

rodnost, je projevem téže idey humanitní. Než o socialismu pro-

mluvíme zvlášt, zde zatím dotkneme se ješt jiného prvku hu-

manitního.

Míním mezinárodnost a kosmopoliti s m. Tkví
v idei humanitní, že každý národ je stejn oprávnn usilovat

o lovctví; z toho vzniká myšlenka svtové organisace celého

lovenství. Praktické poteby k této organisaci krok za krokem
vedou. Je dnes organisována mezinárodn vda, umní, ale také

hospodáství, kapitalism a jednotliví stavové.

S ideou humanitní vyvíjela se netoliko idea národnostní, nýbrž

také kosmopolitism. Jenže je rozdíl mezi kosmopolitismem a

kosmopolitismem. Anglian, Francouz i Nmec kosmopolitismem

rozumí vlastn panství anglické, francouzské, nmecké; náro-

dové menší a malí jsou v situaci jiné. Ale ani oni se nemohou
ubránit organisaci svtové. U nás hlásal se zárove s ideou ná-

rodnostní kosmopolitism slovanský, jak jej Havlíek správn na-

zval. Historie však pouuje, že nejen v menším, nýbrž také ve

vtším a velikém centralisn jednostranný je škodlivý, že musí

být oživován autonomií pirozených celk hospodáských, kul-

turních a také národnostních. Dnes starší kosmopolitism, jak jej

hlásal liberalism, ustupuje správnjšímu hnutí po mezi-

národní nenucené organisaci svéprávných kulturních národ.
Tím stát ustupuje v pozadí ped ideou národnostní.^)

HLAVNÍ ZÁSADY ETIKY HUMANITNÍ

Probrali jsme nkolik soustav etických. Nejsou to všecky, ale

pece hlavní z tch smr, které usilují o novou, ekl bych mo-
derní mravnost. Nejsou všecky, ale z daného pehledu možno
ridt, že soudobé myšlení má velice silný smr etický. Jist ne-

mají pravdy ti, kdo naši dobu odsuzují pro neideálnost. Nechci

chválit nynjší doby, ale v tom nechtl bych jí kivdit
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Te k závrku, aby nebyla to jen kritika, chceme se dohodnout

o vcech, které každému z nás mají být a jsou dležitý. Pedevším
o rozdílu náboženství a mravnosti. Mezi náboženstvím

a mravností je rozdíl vcný. Mravnost není náboženstvím a ná-

boženství není mravností. Mže být lovk nábožensky velice

vící, oddaný své církvi, svým dogmatm i pedpism a nebude

mravný, ba bude teba nemravný. Nemluvím jen o svatoušství.

Ale náboženství ie tolik rzných forem, že prost myslit, jako by

ten, kdo má náboženství, proto už ml mravnost, je omyl. Mrav-

nost, to je pomr lovka k lovku. Potebujeme mravnosti ve

svém styku s bližním. Náboženství vzniká z pomru lovka
k celému svtu, zvlášt k Bohu. Náboženství má šiiší okruh než
mravnost; v náboženství mravnost je obsažena.

Náboženství má mravnosti být základem. Nedovedu si ped-
stavit posledního rozešení i mravní otázky bez náboženství. Ale

mn nestaí náboženství positivní, to jest náboženství církví,

které nyní jsou. Chci mít mravnost na náboženském základ, ale

na náboženství jiném než tom, které se oficiáln podává. Jaké,,

do toho se nelze zde pouštt. Jen tolik bych ješt povdl, že

náboženství nemá se stoložovat s teorií, s uením církevním.

Lišíme tedy etilíu náboženskou od teologické a církevní.

Pi otázce po mravnosti a základech mravnosti jedna otázka,

teba se zdá být formálního rázu, je dležitá: Jak poznáváme
poslední pravdy mravnosti? Co má rozhodovat o mojí mravnosti?

Uritji eeno: mohu já vyvodit zásady mravnosti ze svéha

rozumu anebo z citu? Z rozumu vyvozovali základy mravnosti

skoro všichni starší filosofové minulého vku. Filosofie roz-

umová, to byl ráz celého století osmnáctého. Tenkrát bylo mó-

dou dovolávat se ve všem rozumu. Dnes v teorii a v praxi do-

volávají se lidé rádi citu. Po dob racionalismu nastala doba

citu. Významným jménem pro dobu racionalismu a pro etiku na

rozumu založenou je K a n t. istý rozum podává lovku kate-

gorický imperativ, vrozené vnitní vdomí loho, co má být, podle

Kanta tento imperativ je posvcen roznmem.

Proti tomu zase íkají jiní, a uvádím jen Humea: ne na

rozumu, nýbrž na citu a to na sympatii, na humanit, na lásce je

založena mravnost. Mít se rád — to je kodex vší mravnosti. Do-

kazovat toho pedpisu neteba, cit sám sebou každému jej dává.

Piznávám se tu k tm, klcí zakládají mravnost na citu, ale

nemyslím, že cit má být v protiv k rozumu. Cit ie mnoho:

pkných, nepkných, šlechetných, nešlechetných, hrubých, suro-

vých — to všecko jsou city. Citová etika se nesmí ztrácet v citech.

Myslím tedy, že soulad citu s rozumem a do jisté míry pevládání

citu nám bude základem mravnosti.
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Po této formální otázce, jalíým zpsobem se dostáváme k zá-

kladm mravnosti, si ujasníme ty základy. Z toho, co jsme slyšeli,

nejlepší si vybereme. Než obávám se, že se bude zdát všecko

samo sebou srozumitelné. Já si tu vždycky vzpomínám na
Enšpigla, jak svolal krejí, že jim musí nco dležiíclu) povdít.

Všichni se sešli a Eušpigl upozornil je, aby nezapomínali dlat
uzel. A podobn se vede tomu, kdo rozebrav soustavy filosofické

a etické, má podat své rozhodnutí.

Pedevším nic nového, nýbrž staré uznané pravidlo je zákla-

dem i moderní mravnosti: „Miluj bližního svého jako sebe sa-

mého!" Kdo je bližní? Mluvíme o ideálu humanitním; pijímám
tento ideál. Má pro nás smysl dvojí: Pedn: ideál clovckosti,

být lovkem. Za di'uhé: ohled na lovenstvo v nejširším

rozsahu.

Avšak humanita jakožto láska k lovenstvu v nejširším roz-

sahu snadno se stává abstraktní, ve fantasii, ne ve skutenosti.

Láska musí být soustedna. Milovat všecky stejn nelze. Vy-
bíráme si a musíme si vybírat pedmty své lásky. Musíme mít

uritý cíl. A proto bližní, má-li být láska k nmu praktickou,

úinnou, je nám nejbližší. A nejbližší každému je matka, otec,

bratr, sestra, žena, dti. My ješt nemáme potuchy, co se dá udlat
v tom kruhu, o kterém myslíme, že jej milujeme. Ale prosím,

stopujte sebe i jiné, jaký je náš pomr k nejbližším osobám, a

užasneme asto, jak málo je známe a jak málo je ve skutenosti

máme rádi. Aspo nelze íci, že mámo rádi to, co tak málo známe.

Nejbližší z bližních byly by nám všem dti. Už dávno bylo e-
eno : „Cti otce svého i matku svou !" Já myslím, že máme k tomu
pidat: A mj úctu k duši svého dítte! Pamatuj na generace
budoucí! Naše láska budiž tedy vzájemná, ale nepestávej na

vzájemnosti.

Bližní je mužovi žena, žen muž. Tento pomr nejintimnjší

musí pravá láska posvcovat nejúinnji. Žena mužovi úpln
rovná, jen rozdíl fysický budiž uznáván: ona je slabší.

Jestliže humanitní ideál, hledící k lovenstvu celému, je po-

nkud neuritý, stává se uritjším tím, že obsahuje také národ?

Není národnost také ješt neuritá a všeobecná myšlenka? Mén
než idea lovenstva, ale vtšin lidí také ideál národnostní se

rozplývá jako tm, kteí na lovenstvo myslí. A co se nalže ve
jménu národa jako ve jménu lovenstva!

Láska, humanita musí být positivní. !asto nenávist (na p.
k národu druhému) pokládá se již za lásku k národu svému.

Vyšší je, nemít té nenáAÍsti, ale positivn milovat. Nebiidu se pít
o to, Ize-li nco cizího tak milovat jako své. Na píklad cizí národ

milovat tak jako svj. Bylo by nepirozené to žádat, ale zvykejme
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si, národ rodinu, stranu svou, kohokoliv milovat positivn, to jest

bez pozadí nenávisti, a docela nový mravní svt se nám oteve.
Láska musí být úinná. Musíme pro bližního nco udlat, prou

pracovat. Ale prací není to nepokojné, rozilené hledání a šukání,
práce budiž klidná, vdomá svých cíl. Dnes už se práce dopo-
ruuje mnoho a všude. Ale je také práce v nepráci. Vzpomínám
výroku Miltonova: Ti kdo stojí a ekají, také slouží. Dávat pozor
na to, co se stane. Práce není ideálem, není posledním úelem. Je
prostedkem. My, každý, když jsme upímní, chceme mít prázdno.
A pak pjde o to, jak s prázdnem naložit. Práce je práce drobná,
nemilá. To je práce, eho nikdo nechce dlat. Ale my jsme roman-
tikové. Toho romantismu má každý dost. Chceme být reky a
chceme se honosit veliliými iny. in, ale ne práce. Ale kolik
je tch generál a rek a kolika lidem podaí se in veliký?
Všichni chceme být vdci. Není pochyby, že vdcové být musejí,
ale vdce nemá být pánem. Vdcem dobrým bude ten, kdo dovede
sloužit, a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce. Nkdy je
potebí velikých obtí, ale málokdy. Je lidí jist málo, kteí mli
píležitost, aby položili život, ale pece si všichni — ve fanta-
sii — zobrazujeme situaci, ve které jsme ochotni položit za vc
život. Ale to je fráze, fantasie. lovenstvo, národ, rodina,
strana, kamarád potebuje od nás práce.

Nemjme zálibj v muenictví. Nemjme zálibv' ve smrti. Je to
divná vc: lidé chtjí žít a nedovedou se odtrhnouti od smrti.
Chceme-ii tedy život, nechtjme muenictví. Jestliže se posud
volalo: Prj s muiteli! musíme také íci: Pry s mueníky.
Pokud jsou muitelé, jsou mueníci, ale pokud jsou mueníci,
jsou také muitelé. Vzpomeiite si v lurgenvov román Novina
na sympatickou Mariannu, jak chce obtovat život za Rusko.
Poád eká, kdy pi*ijde píležitost, kdy národ ekne: te polož
hlavu. Avšak ten okamžik nepišel, tebaže poád ho ekala. Ale
pišel praktický lovk Solomin, editel továrny, a ten jí povdl,
o bží. Rusko neeká na obtování života, ale tomu neistému
hochovi vyesej vlasy, umyj neistou nádobu atd., toho je poteba.

Pracovat, to znamená odpírat zlému a dsledn. Všude, vždy
a zejména zlému v jeho zárodku. To neznamená být radikální, ale
vytrvalý. Nemít strachu, bych ekl. Ze strachu lidé se dopouštjí
násilí, ze strachu lžou. Tyran a lhá má strach a otrokem je i ten,

který znásiluje. Seneca ekl: Contemptor suaemet vitae dominus
alienae. (Kdo zhrdá svým životem, je pánem života cizího.) Ale
ovšem nesmíme zneužívat své moci — protože svt chce být pod-
vádn, nesmíme ho podvádt.
Láska není citlivstkástvím. Jsme píliš sentimentální a

sentimentalism je egoism. Rádi se mazlíme s dtmi i s dorost-
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lými. ale nemáme potuchy o té uvdomlé lásce, o které Neruda
mluvil.

Taková uvdomlá láska musí povdt nco, co na prvé po-
slechnutí snad zarazí: Miluj sebe I Ale není to nic divného;
Kristus také ekl: Miluj bližního svého jako sebe samého! Než
lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypoítavost není ješt
sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtj stále oblažovat,

jen dlej svoji povinnost.

Veliké zlo je, že žijeme v myšlence, co ekne o mn soused.

Ale o to bží. mít svj úsudek, svoji osobnost, individualitu. Od-
hodlejme se být svými! Nežijme na cizí úet, na cizí svdomí.

Mravnost je založena na citu. Ale není každý cit praW, pkný,
a protože mravnost na citu je založena, neodporuje proto rozumu.
Hledejme vzdlání práv proto, že cit je slepý, musíme citu svítit

rozumem. Vzdlání hledejme praktické, ale také všeobecné a filo-

sofické. Dnes zejména také teba vzdlání historického, poli-

tického. Mravnost dnes znamená do veliké mírj^ mravnost lioli-

tickou. Nedlejme rozdíl mezi politikou a mravností.

Chceme-li vzdlání, bume pozorní, ume se mjslit, ale ne-

bume všeteni. Být moudrý, o to bží. Mnohovdnost nás nespasí.

Pokud je to možno, všechny své síly a schopnosti musíme
pstovat souíadn. Nejen ducha, nýbrž i tlo. Pokud možno vzd-
lání harmonické.

Musíme vit v pokrok, že se život jednotlivce a celku lepši

a že bude poád lépe. Kdo ví v pokrok, nebude netrplivý.

Pokraovat, znamená špatné pekonávat, spatné pekonávat do-

brým — to není tak tžké, ale tžko je, pekonávat dobré lepším.

lovk od pírody je slabý, ale není z gruntu zlý. Proto v sou-

innosti všech mžeme pokraovat.

Láska pravá spoívá na nadji. V nadji na život vný. Ta-

ková láska teprve je láskou, protože vné vnému nemže být

lhostejno. Vnost, — vnost nenastává teprve po smrti, vnost
je již te, v tomto, v každém okamžiku. A proto neodkládat ni-

eho pro njakou vnost vzdálenou.

Upíraje zrak k vnosti, neopovrhuj hmotou, tlem, že duch

je vyšší. Není hmota, není tlo bez hodnoty. Není hmota a tlo
zídlem zla. ale duch! Neistota netkví v hmot, v tle, ale po-

chodí z ducha.

Nelefí. ale neroziluj se. nebo jsi vný. Odmuj všecko

správn, ro neudláš iv. dodlají jiní. Moderní lovk nemá stání,

nemá klidu. Co neudláš dnes, udláš zítra, co neudláš ty,

udlá druhý, a když to vbec neudláš a když to nikdo neudlá,
tož si ekni, že se také pán bh stará o to, co stvoil.
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Nadje v život vný je tedy základem naší vírj^ životni. Víry,

pravím, protože na víe život a práce je založena. Skepse, po-

clijbování je k práci neschopna. Ale víra naše již nemže býti

slepá, nýbrž zdvodnná; mžeme mít jen víru, kierá prošla

ohnm kritiky, tedy pesvdení.
To je asi suma toho, co bych si utvoil z rzných soustav

etických. Není to nic nového. Nesmíme oekávat, cheeme-li si

tajemství a úkoly života doopravdy rozluštit, bhvíjakých no-

vých zjevení. Vzpomínám na bohatého mladíka v evangeliu. Od
své mladosti ostíhá všech pikázání desatera a chce mít život

vný. Kristus mu radí. chce-li být dokonalým, aby prodal, co má,

a následoval jej. „Uslyšev pak mládenec tu e, odešel smuten,

nebo ml statk mnoho." Vždycky jsem o tom pemýšlel: odešel

smuten jenom proto, že ml prodat, co ml? l'atrn byl to docela

dobrý hoch, mladík vzdlaný, žijící podle oficiální morálky a

oficiálního náboženství, ale cítil jeho nedostatenost, šel tedy

k mistrovi za tím úelem, aby slyšel nco hodn nového, velikého.

Ale mistr nedává jiné rady než: Mj lidi rád! Nehledejme nja-
kých tajeplných nadmíru hlubokých a nových formulí a po-

sledních slov pro všecky hádanky života. Hádanky jsou staré a

odpovdi k nim jsou také staré. A mnohé ty odpovdi jsou dobré

a správné. Ale tob budou správnými, když je pochopíš sám a

v okolnostech s^ých, jen tob vlastních. Pak mnohé, co jsme

dávno slyšeli, dostává pro nás nového smyslu. A tak pokraujeme,
že to, co již známe, postehujeme v novém osvtlení, že se nám
na starém zjevují nové stránky. V tom jeví se hloubka myšlení

a pochopení, že dovedeme postehnout nco v tom, co dávno je

známo, co denn slyšíme, k emu jsme byli vedeni, a o em Jsme

byli pesvdeni, že tomu již zcela dobe rozumíme.^")

HUMANITA NENÍ SLABOSTÍ

Nemže být pochybnosti, že se stanoviska mravního
jednotlivci i spoleenskj'm celkm je dovoleno b r á n i í se proti

násilí. Humanitní program nedopouští násilí, ale dopouští,

ba vyžaduje sebeobranu a obranu jiných pi'oti násilí. Humanita

není politickým a etickým kvietismem. Humanitní program ne-

hlásá, že máme proti násilí složit ruce v klín: naopak žádá, aby-

chom násilí odporovali a abycho?n mu odporovali všonožn.
Bránit se. neznamená, užívat proti násilí násilí nového ; znamená
to práv jen bránit se. není-li jiné možnosti, i železem . .

.

Bránit se železem je docela nco jiného než init ná-

silí: každý in posuzuje se podle úmyslu, z nhož prýští, a Je
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tudíž jasné, že ten, kdo se bráni, chce docela nco Jiného, než
ten, kdo positivn znásiliíuje.

Poctivý lovk nikdy není v pochybnosti, kdy se Jen brání
a kdy iní násilí . . .")

HUMANITA NENÍ PASIVNÍ

oám o sob mohu íci s svdomím dobrým, že Json ve svém
život rukou do klína Ješt nesložil za okolností žádných; ale
ovšem odjakživa nepokládal Jsem ecování, politisování a agi-
tování za energii a práci Jediné záslužnou. Nemýlim-li se, pi-
ml humanitní program dost lidí ku pemýšlení.^^)

HUMANITNÍ IDEÁL ESKÝ
...Humanitní ideál, hlásaný Dobrovským a Kollárem, náš ideál

obrodní má pro nás Cechy hluboký smysl národní a historický —
humanitou, pln a opravdov pojatou, navážeme na nejlepší svou
dobu v minulosti, humanitou pekleneme duchovní a mravní spá-

nek nkolika století, humanitou kráet máme v hlav lidského
pokroku. Humanita znamená nám náš obrodní úkol vypracovaný
a odkázaný nám naším bratrstvím: humanitní ideál Je všecek
smysl našeho národního života.

Tento náš eský ideál humanitní není romantickým blouzn-
ním. Ovšem humanita bez dsledné úsiliiosti a úinnosti Je mrtvá.
Humanitní ideál vyžaduje, abychom soustavn, všude, ve všem
a vždy odpírali zlému, vlastní a cizí nchumanit spolenosti a

Její orgánm osvtným, církevním, politickým, národním —
všem. Humanita není sentimentalita, ale práce a opt práce . .

.^'^)

Ve Jménu humanity a osvty práva národní a Jazyková bj la

zabezpeena a odvodnna: není pirozeného práva národa nad
národem, není pirozeného práva, nedat národu vyvíjet se svým
zpsobem k ideálm humanity . . .")

OTÁZKA SOCIÁLNÍ OTÁZKOU HUMANITY

...Utázka sociální není pouze otázkou dlnickou . . . Otázka soci-

ální není otázka Jedné pouze tídy a kastj^ Jest otázkou všech.
Povoliti nátlaku dlník poskytnutím všeobecného práva hlaso-
vacího Jest rozešení otázkj^ Jen ástené a negativní; otázka
musí býti rozešena celá a positivn, a to znamená osvtlit a
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oteplit hlavy a srdce všech, znamená duchu dát moc nad hmo-
tou, znamená potlait sebelásku.

Otázka sociální jest otázka mravnosti-nemravnosti, jo otázka

násilí a úinné humanity . .
.^°)

NÁBOŽENSKÝ ZÁKLAD HUMANITY

...r onir lovka k lovku muže se pojímat nábožensky...
náboženství nevede lovka jen k bohu a svtu, nýbrž také

k bližnímu ...

. . . pomr lovka k lovku mžeme pojímat sub specie

aeternitatis . . .^^)

SILNÝ ŽIVOT — SILNÁ SMRT

Mžete si pedstavit, že by Havlíek byl žil do dneška, jak

nkteí jeho vrstevníci? Nepišlo vám ješt nikdy na mysl,

že lidé umírají, když ekli své slovo ? Mluvívá se v djinách lite-

ratury práv o mužích zemevších, jak se íká, pedasn —
L e r m o n t o v, P u š k ti n, M á eh a a tedy 1 Havlíek...
Nevím, mám o tch vcech mínní jiné. Snad lidé silní umírají,

když dílo své vykonali ...

Nevidím muenictví v Havlíkov smrti a ve vyhnanství,

alespo ne hlavního. Práv Havlíkem a jeho prací životní

ujasnil jsem si, že nemá na nás psobit muenictví a smi-t, ale

život mueníkv a jeho práce. Zdá se mi, že píliš upíráme

zraky na to poslední utrpení, ale zapomínáme na pracovny, bo-

jovný, vítzný život mueník. A tak mužové silného života

stávají se nám vzory smrti . . . Ješt se smrti hrozn bojíme . .

.

A práv z Havlíka mžeme a máme si brát píklad, jak žít,

mžeme se nauit, co to je, obtovat se pro druhé, prost a jedno-

duše, jen tak — plným energickým žitím.")

"MRAVNOST NE JEN SVÁTENÍ

Co se týe požadavku mravnosti, jsem proti morálkaení, žá-

dám si mravnost ve všem jednání lovka. Peji si, aby mravnost

nebyla nco, co patí do kostela a pouze v nedli, i v obyejném
život, v politickém jednání vždy musíme býti aspo slušnými

lidmi. A o to musí 1 mládež usilovati.^ ^)
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ŠTSTÍ

Utilitariaiiism tvrdí, že každý lovk jde po svém štstí, po své

slasti a jen po své slasti, pesimism to štstí hledá také, ale do-

chází poznání, že štstí nelze najíti, ponvadž prý ho není.

Také já myslím, že ho není. Totiž: je po štstí, jakmile ho

nkdo tak schváln hledá. Ten, kdo hledá štstí, již ho ztratil.

lovk každý rád je šasten — jist, jakmile však zane štstí

tak úsiln vyhledávat, již ho nenalézá. Velmi pkn jest to po-

vdno v pohádce o hloupém Honzovi. Ti dva chytí, vzdlaní
páni bratí, kteí jdou za štstím, nenalézají ho ; ten hloujjý Honza
nehledal štstí, ale kde bylo teba, jak dovedl, pracoval, pomáhal,

a vida — byl šasten a na konec musil ješt pomoci obma
bratrm nešastným. V této pohádce o hloupém Honzovi náš lid

nejvtší etickou moudrost nám povdl, totiž: nehledat štstí!

To úmyslné, dokonce rafinované hledání štstí iní nešastným.

Moderní lovk po veliké revoluci nejen hospodásky a politicky,

nýbrž i filosoficky íi umlecky honí se po ztraceném štstí, po

ztraceném ráji — ale honbou po štstí ješt nikdo šastným se

nestal.19)

BOHATSTVÍ, OBCHOD

V poslední dob také u nás zájem v otázkách hospodáských
roste a již od r. 1848 hlásá se heslo : bohatnout. Praktický lovk
nebude tomu oponovat; ale bohacení nemže být nejvyšším cílem

našeho života, záleží na tom, jak kdo dovede bohatství užívat.

Jsou lidé, kteí chtjí zbohatnout a bohatnout, ale jsou otroky

penz. A tak jako bylo eeno Kristem, že jest pánem soboty,

tak i národ a každý jednotlivec musí být pánem bohatství. To
jest: nepodléhat materialismu, teba byl ovšen sebe krásnjšími
frásemi mravními, náboženskými, jakýmikoli, nýbrž býti pá-

nem penz, umt estným zpsobem peníze vydlávat a šle-

chetným zpsobem umt jich užívat. V Dostojevského jednom
román nkolik mladík rozbírá záhady ekonomického materia-

lismu: nkteí mají ohnivé pání, stát se Rotšildy. Ale právem
jim namítá jeden : „Dobrá, lovk se nají — ale copotombude
dlat?" Jest stejn poteba, pemýšlet o tom, jak užívat své

prázdn, netoliko o tom, jak dobýt bohatství. Mnohé prost nouze
a píklad nutí ku práci, a celkem lze íci, že lidé pracují piln;
ale nesnáze vznikají tm, kdož mají úspch, jak by nakládali

svojí prázdní. lovk, lopotící se od rána do veera v továrn,

v pisárn, pi knize — ten není nebezpený! Nebezpeí zaíná,

když práce není a zaíná také u sytých. Je také tento sociální
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a mravní problém — nezamstnanc, v nmž snad vrcholí pro-

blém materialismu ekonomického, v nm jest obsažen všecek pro-

blém také národa našeho.^*^)

. . . Ve skutenosti je obchod rzný. Je obchod solidní a ne-

solidní, a mimo to jsou rzné typy obchodní, národní a asové.
Je obchod na p. náš eský a rakouský, jak jej popisuje I g n á t

H e r r m a n n — malicherné, nicotné, vydraské kramaení, ne-

podnikavé a líné, které by rádo zbohatlo jedním obratem bez

práce; je ruské temné carstvo, lichevní chytráctví ve velikém

slohu, hotový fetišism zlata, spojený s povrivostí a ist
všední, obadní zbožností, neštítící se pi stálém kižování pro-

dat teba i lovka za groš (reminiscence z Dobroljubova,
k nmuž odkazuji pro proslavený rozbor Ostrovského);
jest obchod nmecký (F r e i t a g), solidnjší, podnikavjší, vzd-
lanjší a pokroilejší; je konen typ obchodníka anglického a

amerického, — lovk energický, pracovitý a podnikavý, lovk
pesn poítající, obchodník duší tlem; je-li nesolidní, tedy toho

tém ani nezakrývá, hnusí se mu již malicherné handrkování

lichevní — podniká své obchodní výpravy docela odkryt, jako

staí Vikingové. U nás pedstíráme každý samý idealism, jako

bychom se za peníze stydli a žili vzduchem a vodou, pi tom

však myslíme jen na peníze; ve své romantické fantasii lovk
eský sní o paláci blahobytu, ale ve skutenosti spokojuje se

s mizerným zpropitným. Anglian, Amerian nefantasuje, pracuje

a za práci se nestydí.

U nás více než v Anglii a Americe každý chce zbohatnout;

zbohatne-li, na penzích svých sedí. Anglian, Amerian chce

také zbohatnout; zbohatne-li, užívá svých penz liberálnji a

ženerosnji, jak o tom svdí tak etné nadace universitní a j.

U nás, dá-li nkdo pár zlatých, chce za to mít stálý národní oltá

v novinách a také jej má . .
.^^)

NEBEZPEÍ MATERIALISMU

.Je dno stranného hospodáského materialis mu
drží se všichni, kdo chtj nechtj z hmoty dlají ducha, ba Boha.

Materialism nedá se odstranit materialismem. Mn se zdá, ž e

mnozí antisemité a socialisté dopouštjí se chyby,

kterou vytýkají kapitalistm a semitismu, — tancují

také kolem zlatého telete.^^)
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OSVOBOZENÍ ŽENY A — MUŽE;

... V otázce t. zv. ženské nebží, a nikdy nebželo, jen o ženu,

nýbrž zárove a stejnou mrou o muže. Otázka ženská — je

otázkou mužskou, otázka mužská — je otázkou ženskou. Od sa-

mého poátku vývoje až podnes byl a je tuhý eonsensus mezi

obma polovicemi spolenosti ; ve skutenosti muž a žena se svými

dtmi, tedy rodina, vždy byli a jsou sociální jednotkou — dnes

jen dekadentní literáti, filosofové, medikové a politikové roztrhli

spolenost v neorganické prvky a zdvihli pak otázku jen
ženskou . .

.

Stejn dnes nejde pouze o osvobození ženy, nýbrž také o osvo-

bození muže. Nemá být žena osvobozena od muže, ani muž od

ženy — oba mají být osvobozeni na jedné stran od zvíeckosti,

na druhé od zkaženosti.

To se stane, zbavíme-li se dekadentního, Iživdeckého ped-
sudku, že pud pohlavní je centrem životním, a že se mu musí pod

ztrátou zdraví fysického a duševního hovt co nejdíve a co nej-

více. Tebas to íkají tak mnohé autority medicínské, je to lež.

O tom nemluvíc, že to otázka jen medicínská ani není . .

.

Dále nesmí se ztotožovat láska s pohlavním pudem. Engels

a marxisté vbec instinkt asto kladou nad rozum, kladou jej také

nad lásku. Avšak láska, skutená láska a manželství není jen

'spojení pudové, není spojenstvím jen tl, nýbrž i duší. Ano — je

manželství duší, jak to krásn ekla Elizabeth Brownin-
go vá.

O vci dalo by se íci mnoho, ale obmezím se jen na nkolik
slov. Proti názoru mému, jejž jsem nedávno naznail, zdvihl so

odpor z tábora t. zv. moderního, že prý hlásám askesi, eské bra-

trství atd. Ne, já askese nehlásám, nedoporuuji žádného znásil-

ování pírody a tla; naopak, práv já nedlám tu rozdílu mezi

tlem a duchem, ba pímo tento asketický dualism zavrhuji co nej-

rozhodnji; nepokládám tlo za neistjší než ducha, jak to hlá-

sají katolisující dekadenti. Ale ovšem nechci ducha ubíjet zkaže-

ným a slabým tlem . . .")

MRAVNÍ ZÁKLAD R O D I N Yj A OTÁZKY
POHLAVNÍ

... v moderní spolenosti také pomry rodinné a pohlavní se

revolucionují. Ne sice jen kapitalismem, jak dokazují Marx a En-

gels, ale celým vývojem moderního myšlení, moderní politiky a

mravnosti. Ve svých nejlepších pedstavitelích moderní lovk

311



spje k mravnosti vyšší, k vyšším a istším ideálm lásky a man-
želství. Mužové jako Bjornson, Tolstoj, Maupassant
ve své dobé pozdjší a j. ukazují, kam vývoj se obrací. Nesouhla-
sím s pepiiiáním T o 1 s t é h o, ale jsem jist, že lovku moder-
nímu teba je istoty. K tomu také smuje vývoj zahájený re-

formací, zrušivší materialistickou askesi, tam smuje hnutí t. zv.

emancipacní, tam, jedním slovem, odkazuje všecek posavadní vý-
voj mravnosti.

Marx a Engels správn rozpoznali, že moderní spolenost po-
tebuje vyšší formy manželství a lásky. Ale mýlí se svým mate-
rialismem, že dnes rodina se ruší jen kapitalismem, že potebný
pokrok zjednají pomry hospodáské. To není jen otázka hospo-
dáská, ale také mravní a pedevším mravní . . .-*)

MNOHOŽENSTVÍ A JEDNOŽENSTVÍ

Jrovím naped a hned, co si myslím mnohoženstvím a jednožen-
stvím: prost to, že každý muž má mít ve svém život jen jednu
ženu a žena jen jednoho muže a ovšem ve spojenectví manželském.
Posud žije se v mnohoženství a v mnohomužstv í : nejen prosti-

tucí, ale rznými formami pohlavního spojenství. A my vidíme,

že tento život není dán, vjnucen — jak se udává — pírodou,
nýbrž pomry mravními. Mnohožensky pece žije již mládež v ne-
dosplých letech, tém dti. Není žádné mravovdy a hluboko-
myslné filosofie teba, aby se poznalo, že to jest zlo spoleenské.
A manželstvím život polygamický nepestává. Jednoženstvi

je na papíe více než ve skutenosti, zkaženost již z dtství vede
k mnohoženství a k mnohomužství.

Naproti tomu nejlepší lidé naší doby, mužové a ženy, hlásají

a odkazují k jednoženstvi. Také vývoj historický, všecka kultura
tíhne k ideálu jednoženstvi, jednomužství. Také již pirozený
poet pohlaví (v celku je stejný poet muž a žen) odkazuje
k témuž konci.

Pravím tedy: pokládám písné jednoženstvi, jednomužství za
cíl všeho našeho pohlavního vývoje. Pravím jednoženstvi„písné":
z toho stano\iska i druhý satek píí se tomuto ideálu. Tedy:
jednoženstvi pesné, písné, musí pestat mnohoženství a mnoho-
mužství nejen vedle se&e, ale i po sob . . .^^)

. . . Máme vedle sebe nkolik typických názor na mravní a so-

ciální Ayznam rodiny a lásky pohlavní. Pedevším názor kes-
anský. Ovšem mluvím-li o kesanství v této všeobecnosti, musím
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nehledt k jednotlivým odstínm, církvím a smrm; v celku jest

to posud platný oficiální názor starší, podle nhož žena a dti

mají být poddány muži a otcovi. Aristokratism, absolutism muž-

ský. Po stránce mravní je to písnjší nebo mén písný ideál

asketický toho smyslu, že tlo jako hmota je eo ipso neisté a tudíž

je neistá také láska.

Vedle toho máme smr moderní po výtce literárn-umlecký

od humanismu poínající. Žádá volnou lásku. Tu jest mnoho od-

stín: podle národ, podle doby; v celku vyniká typ francouzský

(katolický), nmecký a germánský (protestantský), ruský (pra-

voslavný).

Pistupuje smr tetí, socialism: žádá hospodáskou rovnost

manžel a volnou lásku.

Tyto trojí názory a smr)' stojí proti sob, ale pece mají nco
spoleného, totiž materialistické nazírání na pomr pohlaví. Vidím

materialism i tam, kde se v slovích hlásá idealism. Obzvlášt

askese je materialism, a proto se nedivme, jestliže se nejkrajnjší

protivy stýkají: na jedné stran oficiální katolicism se svým ide-

álem asketickým, na druhé t. zv, novokatolicism, dekadence,

stejn s ideálem asketickým, teba se ho drží jen podle jména.

A. také socialistický názor, který chce regulovati rodinu své spo-

lenosti jen pomry hospodáskými, jest materialistický a pi-

chází k podobným výsledkm.
Vedle tchto smr a názor a proti nim vyvíjí se — a toho

jsme my svdkové — vyšší, opravdu pokroilejší nazírání. Chci

strun vyložit, co je podstata tohoto nového názoru, nového ži-

vota, nového svta.
Pedevším, co se týe muže a ženy, ist anti*opologicky. Posud

ve všech názorech jeví se dualism; dlá se totiž mezi mužem a

ženou rozdíl ohromný. Tohoto dualismu, tohoto rozdílu není.

A ovšem tento názor chybný nemají jen mužové, ale také ženy.

A tento mylný názor spoívá v tom, že se íká pedevším, že

žena je slabšího rozumu než muž a že tudíž nepísluší jí zamst-
nání intelektuální a p. To jest klam.

Práce ve spolenosti se rozdlila podle pohlaví a pak podle

rzných vlastností. Ale abych dlouho nemluvil a hned píkladem
vc objasnil: Myslíte skuten, že žena dlníkova, sedlákova,

profesorova, úedníkova, která v potu tvái vychovává jakž takž

pt dtí, že ta pi své práci mén myslí než její muž, njaký sucho-

párný uenec — teba i nosuchopárný — jenž se nauil tomu
svému intelektuálnímu emeslu? Myslíte, že hodn studovat jest

eo ipso už myslit? Ne, býti uencem, vdt mnoho, vdt, jak

si hlavou vydlávat — to není ješt myšlení. A proto se nedejme
klamat, že by lovk, který neprobhl akademickým uením, ne-
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myslil. Mysli! Ta žena dlníkova asto mnohem více myslí než

muž, který jí v sobotu položí pár zlatek na stl; anebo ten

úedník, který prvního své žen vyplatí tolik a tolik — pravím,

ti jist tolik nemyslili, jako jejich neúh ledna, nikým nevidná, od
rána do noci lopotící se žena.

Nerovnosti muže a ženy vidí se asto v tom, že prý žena jest

bytost po výtce citová, muž, ten více chladnému rozumu se musí
oddávat, jest vbec drsnjší, nejemnjší atp. Také to není pravda;
žena nemá více citu než muž a muž mén než žena. 8 citem vbec
se te natropí mnoho zla; jsou city pkné, nepkné, vznesené,
nízké, jemné, hrubé — tak jako každý uený už proto, že je

uený, nemyslí, tak také ten, kdo hodn cítí, necítí již pkn.
Obzvlášt musíme zvykat, románové citlivstkáství odlišovat od
citu pravého.

A tetí rozdíl — že žena prý jest mravnjší. A to my mužové
asto formulujeme tak, že žena nás má zachránit, má být naším
ideálem atp. Je to také klam: žena není mravnjší než muž a
není nemravnjší než muž. Toho rozdílu práv není; žena a muž
stále jsou pospolu, jest tak intimní kontakt mezi nimi, že toho

rozdílu ani býti nemže.
A tudíž nezbývá naposledy nic, než rozdíl fysický. Žena jest

dnes svalov slabší než muž, a zejména rznými funkcemi jjo-

hlavními (thotenstvím, kojením atp.) jest na as vylouena od
mnohého zamstnání mužova. Odtud práv pirozené rozdlení
práce. Pravím, že žena je svalov slabší; ale nechtl bych tu

slabost tak pepínat, jak se to dlává. Tak zle zas není! Proto
íkám svalov: mám jisté pochybnosti, je-li také nervov
slabší než muž. Ten njaký úad, zabývat se vdeckými problémy
atd., to tak na nervy zle nepsobí, jako míti ustavin kolem
sebe 3—4 dti od rána do veera a snad vidti, jak se to dít
trápí nemocí, hladem . . . míti je neustále na oích, kdežto my
mužové trávíme mimo dm. Pravím: pochybuji, zdali žena ner-

vov je slabší než muž.
Docházím tudíž k oprávnnému úsudku tomu, že jest mezi

mužem a ženou úplná rovnost. Já bych tento názor
nazval demokratismem pohlavním proti aristokratismu po-

hlavnímu, který se dosud zjevuje ve starších názorech nábožen-
ských, sociálních a politických.

Je-li rovnost mezi mužem a ženou, vyplývá mi z toho poža-
davek po stránce hospodáské, sociální a politické, že muž a
žena mají a mohou mít úpln stejná zamstnání, pokud svými
pohlavními funkcemi žena není vedena k jistým zamstnáním
zvláštním. Tedy naprostá rovnost hospodáská, lépe eeno, na-
prostá rovnost práce . . .2«)
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. . . Nazírání na pohlaví musí býi jiné, než dosud máme. Já jsem

již ekl, že se podle staršího názoru, zejména podle kesanského
ideálu asketického, dlá ohromný rozdíl mezi tlem a duchem.

To je starý názor orientálský; v Evrop Plato a ecká filosofie

ve svém úpadku jej mla; kesanství jej má a také dekadence

ho má . . . Pokládat hmotu a tlo za nco neistého, jest osudný

omyl. Z tohoto oni3lu vzniká onen zvláštní, perversní jezuitism

pohlaví a myšlenka, že se dá tlov hešit a nemusí se hešit

duševn. M a ch a r ve své Magdalen popisuje takové individuum,

jež v rozkieném dom píše o ideální lásce: Jakmile lovka
rozpoltíte na tlo a ducha a eknete mu, že tlo jest neisté, pak

nemá úcty ped tím tlem a pichází pak k tomu konci, že z mate-

rialismu askese padá do materialismu dekadence. Ne! neistota

netkví v tle, ale v duchu! Ten, kdo se stává neistým, naped
duchem padá, pak teprv tlem. Musíme si zvykat, míti ped svým
tlem úctu, ped istým tlem — a pak odpadnou nepkné
ideály extremního asketismu i libertináže . .

.^^)

. . . Jist je pud pohlavní silný ; ale my máme také rzné pudy

jiné a o tch vždy žádáme, aby byly pod kontrolou rozumu; ím
silnjší pud, tím více musí být ovládán.

Avšak v lovku žijícím životem duchovním pohlavního pudu
v tom smyslu není . . .^^)

. . . Pro dláme svátost jen z mateství a ne stejn z otcov-

ství ?...=»)

... Je to problém národa našeho, národa každého, problém vše-

lidský; zejména malý národ má zde jjroblém problém. Jen

v jednoženství, v jednomužství je skutená záruka síly, živoucno-

sti a pokroku. Není-li jednotlivec, ale rodina pravou spoleenskou
jednotkou, pak musíme hledt, aby rodina byla oištna, posv-
cena. Národ žijící polygamicky ješt se neprobudil, spí, mravn
a duševn. Ale tak zv. moderními hesly se nespasíme. Jedni, jak

eeno, doporuují pedevším rozvod. Ale rozvod vci nenapraví.

Když už se musejí lidé rozvádt a státem nebo církví, je už zle.

K tomu se musí smovat, aby vbec nebylo rozvod nutno. Roz-

vod je jenom léení symptomatické, mže prospt v daném už

pípad, ale zla radikáln neodstraní.

Hlásá se volná láska: Ne! Láska — ano. Láska ne sentimen-

tální, ne romantická, ale láska muže a ženy sob naprosto

rovných.
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Hlásá se hospodáská rovnost: Ne — nejen rovnost hospodá-
ská, nýbrž vbec rovnost, rovnost mravní, mravní demokratism,
mám-li to ješt jednou opakovat.

Vyšší nazírání na život, na celý vývoj, na celý svt, vyšší na-
zírání na lovka — to nedá se dosáhnout jen jednostranným n-
jakým receptem . .

.''•')

. .
. Otázka mnohoženství nebo jednožensví souvisí se všemi

asovými otázkami a sama je nejdležitjší, nejtžší.

Rodí se nco nového v lidstvu, ve všech oborech — jak se
íkává — nco se kvasí; nevíme ješt, co to vlastn je, ale kdo
pelivji stopuje historii a její vývoj, kdo se nedá mýlit hesly a
slovy, kdo sám k sob a k jiným bude upímný, ten pochopuje,
že spjeme k novému vyššímu nazííání na život. Kdo to pochopíš
a pocítíš, ten bude vdt, co a jak má pomáhat.

Jist z posavadního vývoje mžeme erpat nadji a tu nadji
máme a mjme, že ten nový svt, ten nový život jest snad bližší,

než se obáváme. Jest na ase, aby vyznavai jeho se semkli,
aby mravní svépomocí každý, kde mže, piioval se k pokroku
a hlavn a pedn:
Ne mnohoženstvím, ne mnohomužstvím, ale

jednoženstvím a j e d n omu žs t vím! . . .3^)

NEJEN LÁSKA VOLNÁ, ALE LÁSKA

...nestaí doporuovat lásku volnou, ale pedevším musíme
žádat lásku. Engels s velikým drazem žádá rozvod. To žádají
dnes mnozí. Nepochybuji, že rozvod v jistých pomrech je proste-
dek dobiý, ale vidt v nm tolik, kolik v nm vidí na p. také
S p e n c e r a j., je omyl. O to bží, aby pomry, jež k rozvodu
vedou, staly se nemožnými.

Engels horuje proti prostituci. Je to záslužné. Ale nesprávné
je, pokládat ji za „nutnou"' a íkat, že cizoložství velé mono-
gamie a hetaerismu je „nezbytnou spoleenskou institucí". Ne-
správné je litovat, že ženám odata je pohlavní svoboda skupi-
nového manželství, kdežto mužm je vj^hrazena — jist že žena
a muž mají ve všem být postaveni na rovno, ale nikoli pedevším
v chybách. Názor Engelsv o prostituci a cizoložství je vbec ne-
propracován. Vidí v nich na jedné stran zbytkj% pežitky do-
mnle staré formy manželství, vidí v nich nespravedlivé zkraco-
vání ženy, na druhé stran je také odsuzuje jako nemravní. Ne-
pochopuje, jak prostituce, cizoložství a pohlavní nemravnost
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vbec je práv nemravností a že vzniká a se vyvíjí ve všech po-

mrech a vždy znova samostatn . .

.

. .
. _ — de facto jde o stálost nkterých vad a slabosti lidské

pirozenosti.

Nesouhlasím s požadavkem, aby výchovu dtí pejímal stát

(resp. spolenost), protože v tom vidím tihání rodiny. Nesou-

hlasím, teba že dnes rodinu velmi asto trhá nouze a bída. Ale

trhá ji, a snad pomrn více, také bohatství.

Nesouhlasím, abych to ekl slovem jedním, s komunismem

vbec a tudíž také s komunismem pohlavním, a se vyškytá ve

form kterékoli. (Prostituce, polygynie a polyandrie posloupným

manželstvím, láska volná atd.) Jsem pro monogamii absolutní.

Aby byla možná, je vedle nutných oprav hospodáských teba

mravní reformy na celé cáe.^^)

. . . Instinkt - to mravní chaos.^^)

SOCIOLOGICKÝ VÝZNAM ALKOHOLISMU

... Již ped nkolika lety jsem dotazoval se o pití u známých ijie-

známých, o kterých molil jsem se domnívati, že problém dobe

postihují a že dovedou pozorovati; z odpovdí jejich a z vlastní

zkušenosti chci povdti asi toto:

I. Pedn všichni, kdož o otázce té pemýšlejí, piznávají, že

nestídmým pitím uspokojováni nejsou. — o stídmém pití, jak

bylo správn povdno, není zde teba mluvit; já ze své zkuše-

nosti mohu povdt, že od té chvíle, co jsem o vci zaal uvažo-

vati, již nikdy jsem nemohl být v dobré nálad^ když jsem si

trochu popil. My to cítíme, že pi vychvalování a již pi obha-

jování pití sebe obelháváme a shledáváme takové dvody jako

na p,, že pití vyvolává milou náladu a pod.

Hledáme tyto dvody, abychom jimi obelhávali samy sebe,

nejen abychom klamali jiné. Lži nejsou ureny v první ad pro

jiné, kdo lže, vždy obelhává jen sama sebe. Alkoholismus je ty-

pický pípad této lži a eo ipso tohoto sebeobelhávání. Co uvádl

pan profesor Mayer v první pednášce, bylo znamenité i po

stránce psychologické. Ukázal, že celý alkoholismus spoívá na

klamu. Peložte jeho výklad do ei psychologické, a jste-li

poctiví, musíte doznat, že alkoholismem chcete sebe samy klamat.

Netoliko fysická, ale ani mravní kocovina nedá se oddisputovat.

Zárove máte dkaz, že objektivní a subjektivní metoda vedou

k témuž výsledku,
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n. Toto psychologické souzení alkoholismu dává nám také
klid k analysi sociologické. Slyšeli jsme, že alkoholismus se vy-
vinul teprve v dob nové. Co znamená tedy alkoholismus s hle-

diska kulturn-historického ? Co jest podstatou alkoholové nálady,
alkoholismu jako sociálního jevu hromadného, nálady hromadné?
Jak jsem povdl, doptával jsem se „odborníkv", zejména

znamenitých umlc a dobrých psycholog, z jakých motiv oni
vlastn pijí. Za hlavní dvod a hlavní motiv udá-
vali mn, abych to oznail krátce, rozkoš z rousseauov-
ského pírodního stavu. Jedni íkali : „In vino veritas",

„lovk je upímný", „shazuji se sebe všecky civilisaní formy";
druzí íkali: „je to milé a mohu, když piji, být neomaleným jako
režný pytel" atp. Poznáváte z tch výklad, že sklonnost k alko-
holu jest více mén rousseauismem, jest touhou po pírodním stavu.

Nazývám-li to „praktickým romantismem", nezavrhuji tím
romantismu všeho; ale upozoruji na to, že mnozí romantikové
tohoto století páli si vegetovati, žíti životem rostlin nebo zvíat.
Souasn v psychologii stavli instinkt a vli do popedí.
Srovnejte s tím samého T o 1 s t é h o, který nalézá ideál prostoty
ztlesnný v ruském mužíku, jako jiní nalezli svj ideál v divo-
chovi (Indiánech atd.) ; to všecko jsou, nechci íci, jevy s alkoho-
lismem totožné, ale jest patrno, že pi náchylnosti k alkoholu bží
o nco podobného jako v romantismu. Odkázal bych v ctu spoji-

tosti na Schopenhauerovu volni a pudovou psy-
chologii a na Nietzschv bakch antický enthu-
s i a s m u s. Opakuji, neztotožuji tchto jev, ale chcete-li míti

psychologii hromadné sklonnosti k alkoholu, musíte zkoušet, jak
v moderní kultue oba jevy souvisí.

Pipomínám vám proto také, že zakladatel positivismu, A u-

gusteComte, vrátil se až k fetišismu a dokazoval oprávnnost
povry pro civilisovaného lovka.
Mohl bych vám uvésti hromadu obhájc povry v moderní

dob. ale zmiuji se o tom jen strun a to z dvodu, abych po-
vdl, ím po soudu mém jest sklonnost k alkoholu
psy ehologicky, totiž umlým vzbuzováním stavu
povrivosti.

Dovolte mn. abych to ješt krátce objasnil, pokud tak mohu
v pti minutách.

I pravím tedy: Sklonnost k alkoholu jest umlé vzbuzování
povrivosti.

1. Moderní lovk — nejen ten, který pije, tento však vyšším
stupnm — má jistý strach z jasnosti, pesnosti a istoty myšlení.
,.Stízlivé" myšlení zavání ješt poád i nejvzdlanjším lidem
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ním, co jest jim práv píliš „stízlivé", jak se íkává. Moderní

lovk má zvláštní strach z racionalismu, intelektualismu.

Nejen z jednostrannosti racionalismu, nýbrž silného myšlení

vbec. Alkoholismus, jak ukazuje Kraepelin, omezuje myš-

lení, zatemuje je. Alkoholik ch c e práv tento stav mlhavého —
zamlženého myšlení. Praktický romantismus — ekl jsem. Pi-
rovnal bych allcoholismus k známému modlícímu mlejneku Tibe-

an, alkoholismus jest mechanickou modlitbou za to, aby bylo

2X2 = 5-

Alkoholik ch c e zcela prost nevidt jasn, má potebu alespo
obas mén jasn myslit. Alkoholismus jest z té píiny také

kulturn i politicky nepokrokový, konservativní, ba vlastn ra-

dikáln zpátenický.

2. Ale povšimnutí zasluhuje druhá vc: Alkoholismus prý
pináší s sebou nco umleckého, poesii, ba i idealismus.

Dost jsem se o tom napemýšlel, ponvadž mn znamenití

umlci íkali: „Bez vína to nejde!"

Uvažoval jsem o tom a nalj^soval po té stránce veliké umlce
a jejich biografie; i mohu o tom íci asi toto:

Doznávám, že mezi nejvtšími umlci hovli nkteí vínu.

O rozsahu a zpsobu mnoho by se dalo povdt, ale myslím,

pokud máme na zeteli umní, že jest nutno rozlišovati fantasii

od fantastiky.

Našel jsem u G o e t h a výtené slovo „exaktní fantasie", za-

jisté, veliký, silný umlec má fantasii exaktní, ale není fantastou.

Co chce moderní realismus se svou pravdou, nebylo vždy jasn
formulováno, ale zde jsou lidé na pravé stojj, dostati se z fanta-

stiky romantismu.

Pál bych si, aby njaký zapísáhlý abstinent psal djiny
umní, anebo aspo literatury. Jako bylo s hlediska historického

materialismu mnoho vcí z djin škrtnuto, tak by i tady z djin
umní a literatury mnoho odpadlo. Pemýšlelo by se nejen o pod-

stat romantiky, nýbrž i o moderním naturalismu a jeho pomru
k — vínu ! — Co jest literární a umlecká bohéma, co jisté druhy
symbolismu a také moderny a konen dekadence a diletantismu

(užívám slova toho ve smyslu Renanovc a Bourgetov).
V alkoholu nalézt idealismus — divné zneužívání slova idea-

lismus. Ano, ukrývá se v alkoholu pro chudáka i boháe praktický
utopismus — tu i tam docházejí k témuž cíli jinými, lacinjšími
nebo dražšími prostedky.
Mn odpovdl sedlák na otázku, pro sedá v hospod:

„V hospod stávají se všichni lidé sob rovnými."
3. Mluvili kdo o tomto „idcalismu", musil by poukázat na

zálibu v mytu a mysticismu.
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Do veera bych nebyl hotov, kdybych chtl probrati nejmo-

dernjší myslitele, kteí vj chvalují mytiekost a mystickost. Tn
bych jmenoval opt Comtea, Renana a mnoho jiných.

Nepovažuji alkoholismus za píinu této nálady a sklonnosti,

ale musíme oba jevy symptomaticky vedle sebe stavt.

4. Obracím se nyní k tomu, emu se íkává „milá dobrá ná-

lada" alkoholu.

Piznávám se, že jsem byl také pívržencem této „milosti"

a že jsem si práv zde argumenty shledával. Jest lovku pi
pití opravdu tak „milo"? A co jest tato milost?

Vyšetování, o nichž jsme slyšeli, dokazují, že o milosti, pokud
by se tato V3'kládala stupováním života citového, nemže být

ani ei, ponvadž požitím alkoholu cit se stlauje, otupuje. N e-

nalézáme v alkoholu srdenosti, nýbrž senti-
mentalitu. Ale to jest nco jiného, nežli pravý a velý cit,

sentimentalita jest slabost citu, jest pímo egoismus, sentimen-

talita není nic jiného nežli egoismus. Vyšetování o alkoholismu

a zloinnosti dokazují pece zcela zeteln, že alkoholismus po-

hádá k násilnosti, — jest tu místa pro srdenost?

Podlovk, smím-li tak íci, hlásí se v alkoholické „milosti".

Musím nyní ukázati na téma, o kterém pojednal pan profesor

F o r e 1, míním totiž obor sexuální.

O tom by se mlo povdti mnoho vážných vcí, obzvlášt
bylo by tu na míst — a doufám, že se k tomu asem dojde —
mluviti o lásce, co láska jest a ím by láska být mla. Prozatím
ekl bych jenom tolik: allíoholismus zabíjí pravou lásku.

5. íkám dále, že v obvyklém pití alkoholu tkví doznání ne-

dostatku individuality pijákovy. Nadlo vk umle se sestro-

juje na chvilku, to jest práv to sebeobelhávání. Slabost vede
k alkoholismu: to ukazují všecka pozorování, o nichž jsme zde

slyšeli. lovk chce sebe umle sesílit, fantom nadloveka jest

sestrojován alkoholem.
III. Tato slabost vybízí nás konen, abychom si namítli

otázku : jde pi hromadném alkoholismu o njakou dekadenci,
snad o dekadenci definitivní?

Odkazuji ješt jednou na pana prof . F o r o 1 a. Zvolil velice

dobré slovo, snad když je vyslovil, nebyl si ani toho vdom, jak

jest dobré ; ekl ; „alkohol hrozí nám dekadencí*'. Skuten ne-

smíme v alkoholismu vidt už dekadenci samu, nýbrž jen vý-

hružný moment.
O dekadenci mnoho se dnes filosofuje. Jest dekadenní filo-

sofie a literatura. To vybízí k pemýšlení o tom. co alkohol má
spoleného s touto dekadencí. Slabý lovk, slaboch cítí svoji

320



slabost a oklamává se opíjením. Obvyklé pltí alkoholu jest žádo-

stivost nového Eldorada.

Jest pozoriihodno, jak souasn nejvtší optimismus a uto-

pisnius je rozšíen vedle nejvtšího pesimismu. Výraz nejsilnj-

šího pesimismu nevidím toliko ve filosofii (Schopenhaiierov a

následníkv), jako ve stoupající sebcvražednosti. Alkoholový

optimismus, utopismus — pesimistická sehevražednost, opilství,

smrt! V tom vzí njaký háek, a myslím také. že alkoholismus

jest také sebeklamání o zcela zejmých nedostatcích moderní

civilisace.

Moderní lovk cítí neklid, potebuje njaké to „farmakon",

jak povdl citovaný již ulmský léka — moderní lovk chce se

uspokojit a oblažit mechanickým prostedkem. Potuiil by alkohol

mohl být uveden v souvislost s nadužíváním lék od mnohých

léka praktikovaným.

Moderní lovk by rád mechanicky v malé pilulce nco spolk-

nul, aby na vky se cítil dobe. Moderní lovk hledá píliš mnoho
štstí — již tím cítí se nešasten.

IV. Jako skeptik pišel jsem na tento kongres. Míval jsem již

astji záchvaty abstinence, v poslední dob nepiji už skoro celý

rok z dvod, jež jsem práv uvedl; ale nemohl jsem se roz-

hodnout, co jest správné, stídmost i abstinence. Ostýchal jsem

se ponkud, býti abstinentem; zde jsem v^^slechl argumenty pro

a contra a ty uinily na mne rozhodující dojem, ne že by metoda

antialkoholiiv byla již docela pesná, a že bych pijímal v^ieeko,

co se na alkoholismus svádí. Myslím, že jest teba bráti v úvahu

i jiné píiny, zejména vliv nikotinu, dlouhé depní po hospo-

dách a pod. Bude se muset mnoho vcí lépe precisovati. abychom

se vyzbrojili proti (budoucím) možným výtkám. Kloním se k mí-

nní, že dvody, jako na p., že alkoholismus jest nepotebný,

nejsou zcela podstatné; jest mnoho vcí zdánliv nepotebných

v kulturním život a pece slouží nkterému úelu.

Ale chci již ukonit a shrnout. Vdecké dvody pro taktiku

abstinence — a prosím, rozjasnte si dobe, že to jest pedevším
otázka taktiky, jsou pesné a pro m rozhodující. Pi této pí-

ležitosti vyslovují kolegm vídenské university nejupímnjší
dík. že šli zde ve Vídni s pednáškami ped veejnost. — máme
v Rakousku zapotebí, trochu vážnji myslit, — a mám z toho

radost tím vtší, nebo kdo íká A, musí íci i B. Musím také

loyáln vytknouti jako symptom velice potšitelný, že žurnalistika

nejen ve Vídni, nýbrž všude na vc vážnji se dívá a že ji zná-

mými vtipy neodbyla. Uvádím to, ponvadž se ozývaly pochyb-

nosti o nkterých denních listech.
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Koním doznáním, že dvody pro taktiku abstinenní podaly

mn naprosto platný dkaz toho, že žíti bez alkoholu za-

ruuje vyšší názor na život, tím radostnjší a

istší náladu žiyotní a posléze krásnjší
správu život a.^*)

OSVOBOZENÍ ABSTINENCÍ

Veliký byl spor o to a posud je, zdali alkohol není následkem

chudoby a bídy.

Vebni asto se íkalo a posud íká, že jen tam se lidé alkoho-

lisují, kde je píliš malý plat, kde jsou hmotné pomry velmi zlé,

že se lidé opíjejí z bídy a nouze, jakoby ze zoufalství. To není

správné. Pravda jest, že lovk špatn placený, vykoisovaný,
šlapaný, snadno se dostane ke koalce, už proto, že vidí špatný

píklad pán, pijících také. Jak to musí psobiti na chudinu,

vidí-li hostince plny inteligence! Chudoba tedy asto píinou
alkoholismu bývá, ale ve vtší míe je alkohol píinou chudoby!

Ten. kdo pije, ochuzuje sebe sám, neušetí nic, nežije v rodin

i odcizuje se jí. zapomíná na poteby rodiny, cítí jen potebu uko-

jiti svou náruživost a nakonec musí upadnouti v hospodáskou

bídu i s rodinou. Vdcové socialistití, jako Vandervelde, dr. Adler

ve Vídni. posl. Hýbeš vidí pravdu, horliv varují dlnictvo ped
pitím. Dlnictvo má pímo povinnost vzdát se pijanství a ovšem

ve svém zájmu. Opilství je otcem chudoby a nesvobody. Už v ec-
kém zákonodárství L y k u r g o s ve Spart, aby si snáze udržel

podmanné kmenj\ ml je k pití; vdl, že národ pijanv
je národem otrok!!

Politická, náboženská svoboda, každá svoboda je nemožná tam,

kde se pije.

Jen stídmý lovk bude pánem sebe a obhájí svou svobodu

ped jinými. Národ židovský, roztroušený mezi kesany, národ,

ktei-ým se opovrhovalo, kterého nepipouštli a dosud nepipouš-

tíme ku mnohým hodnostem a zamstnáním, národ ten slyne svou

stídmostí. Udržel se do veliké míry práv tou svou stídmostí.

Alkoholism je proto venkoncem a naprosto nepokrokový, zdr-

žuje pokrok a zdraly vývoj, udržuje ve starých názorech a ped-
sudcích. Dnes ješt celá politika jest hospodskou. Stát udržuje se

danmi z koalky, lihovin.

Ten tak zvaný kesanský, právní stát a držící jej církev, schva-

lují alkoholismus, ba pímo jej posvcují tím, že stát dává koncese

na hospody jako na ostatní živnosti.
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Já Jsem letos v Gdasku slyšel pkné, ale hrozné slovo. Tam
ekl jeden duchovní, když mluvil o boji Polák a Nmc: „Bu-
doucnost patí tomu národu, který bude mén píti." A je tomu tak

!

Národ, který více pije, neomyln podlehne tomu, který je stízli-
vjší. Budoucnost každého národa a zejména budoucnost národa
malého visí na tom, aby nemírnost, aby pití pestalo. Každý národ
pitím nií sám sebe a neomybi upadne každý, jenž se nerozhodne
proti pití.

Hnutí proti alkoholismu, které te všude u prozíravjších ná-
rod se šíí, zaalo naped prakticky na základech náboženských
a mravních. V Americe na p. ženy pišly ped hospodu, kde byli
muži, a tam se modlily, neíkaly jim nieho, nenadávaly, modlily
se za n. Tako\^m a podobným zpsobem vedla se agitace a dosti
s úspchem.
V posledních letech však také medicína a celá vda byla donu-

cena zabývati se touto otázkou a tak vzniká samostatná vda
o alkoholismu a co s alkoholismem souvisí. Vdeckou prací jsme
zjistili, že alkohol není túu, co jsme v nm chtli vidt. Obzvlášt
je cenné poznání, že i mírné pití je škodlivé. Pojišovny na život
ve svých tabulkách dosvdují, že i mírné a stálé pití škodí a život
zkracuje. Dti i mírných piják ddí zlé následky. Ale eknme
si, kolik je lidí, kteí pijí mírn?

Docela klidn mžeme povdti, že jich sotva bude jeden na
tisíc, každý více mén bude nemírný, a proto povídám: nepoítám
s mírným pitím, nebo „pití" je pití nemírné.
Jak tedy máme a mžeme eliti hrozivé degeneraci alkoholis-

mem?
Jediná možnost jest: zdržeti se úpln od pití. Je to

možné a snadno možné. Je povra, že se musí odvykat po troše

;

ne, rázem se mže pestat pít a neškodí to zdraví nijak. Zdra-
vému a jediné zdravému názoru velmi pekáží to, že veliká vt-
šina je pro pití a že se z neplják dlají vtipy. Ale Jie%míme se bát
zaít být stídmými.
Dlají se úsmšky, vtipy na ty, kteí nepijí, protože vtšina lidí

pije. To jest pirozeno. Když malá minorita zaíná nco, veliká
majorita se na to dívá s úsmškem vždycky. Ale i ty úsmšky
mizejí a já v nich cítím vždy kus p-iznání. Tch úsmšk nikdo se
nemusí bát, lovk se nemusí bát, býti v minorit. To bj lo vždy
a všude. Minorita zaíná pokrok a postup. Nepokrok je v té veliké
mase, která dlá to, co dlali otcové.
Je známý dvod pro kouení a stejn pro pití: budeš spoiti

na kožich, ale shoí ti a nebudeš míti zase nic. Ale jen trochu po-
ítejme: i nezámožný lovk snadno propije denn 20 kr. To je
do msíce 6, do roka 72 zl. Za to by již dostal 4 kožichy a 4 ko-
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Zichy neshoí. Pije-li od 20 do 60 let, tedy 40 rok, ml 15y 160

kožich a tedy by mu ješt 159 kožich zbylo, když ran jeden

shoí. Propije-li alkoholik ron 200 zl., ml by za 40 let 400 ko-

žich. Zkrátka, ty poty s tím kožichem neobstojí, jakož vbec
neobstojí žádný dvod, jenž se pro pití uvádí. Bez pití život
v každém ohledu jest krásnjší. lovk nepi-
jící, který má svží všecky své smysly, uvidí
tolik krásného v život, pírod, spolenosti,
ve své práci, o em se mu ani nezdálo, pokud byl
ve své alkoholické mlhovin.
Nejsem hlasatelem askese, nemusíme býti ernohlídy. Jsme-li

jimi, tož proto, že se pije a že vidíme ty zhoubné následky. Jaká
pak je to radost ze života, když jednotlivec, rodina, národ deffe-

neruje? Je velikým úkolem doby, abychom mli hodn radostí.

Avšak alkoholem jich nemáme, naopak vidíme kolem sebe bídu,

hrzu, smrt! Ovšem musí se o tom pemýšlet, jak se radovat.

Posud velmi jednostrann se lidem káže „modli se a pracuj" —
ale málo se staráme o to, jak naložit s asem, kdy nepracujeme.

Nedle, svátky, národní slavnosti — posud se v pití vidí nejvtší

oslavení a krácení chvíle.

Avšak i v tom zaíná náprava — lidé pokrokoví poínají o tom

pemýšlet, jak naložit s prázdní, jak užívat svobodný as, jak od-

poinout od práce. Poznáváme, že alkohol je nepítelem i práce

1 odpoinku, poznáváme, že alkohol nesmí nadále kazit náš volný

as. nebo je nepítelem lovka a nepítelem zlým. nejhorším.

ekne se: Pro všichni národové, celé lidstvo tak mohlo se

dostati do alkoholismu?

Máme tu, a bohužel ne jediný píklad, jak nejen jednotlivci,

nýbrž celí národové se mohou mýlit. Národové se mýlili nábo-

žensky: co bylo náboženských a jakých je náboženských spor
a boj! Co to stálo krve. než lidé poznali a uznali, že náboženství

nevyžaduje, aby se lidé jiného pesvdení niili, a stejn vyma-

ujeme se jen zvolna a s namáháním z jiných a rozšíených ped-
sudk politických, sociálních a národních. A stejn pi jídle a pití

byly a jsou mylné a špatné názory a mnohé povry. Máme poád
ješt mnoho povr a jednou takovou povrou je alkoholismus.

Lidstvo ve svém postupu ku svtlu prošlo také touto povrou.
Jakmile lovk uzná. že jest to povra, jakmile se o tom vdec-
kými dvody pesvdí, že alkohol není potrava, že alkohol ne-

sílí. že alkohol neotepluje. že alkohol nás nevzprnžuje ku práci,

že alkohol není spoleenský, naopak, že alkohol nií ducha i tlo

jednotlivce, rodin, stav, tíd a celých národ — pak pravím, je

povinnost vzdát se povry alkoholické.
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Když vidím, že mn vda neúprosnými experimenty všecky
staré dvody pro pili vyvrátila, palv jest líaždého poctivého lo-
vlva povinností, aby co nejširším kruhm tyto vdecké dvody
uvádl ve známost. Proto já jsem dnes chtl zde ukázat dnešní stav
otázky. Já nezatracuji, nekáži, fakty mluví samy. Musí se konen
již i u nás vystoupit proti degeneraci alkoholem; dnes jest ze-
jména povinností uvdomlého, vdecky myslícího a vd dv-
ujícího medika, právníka, duchovního, uitele, vbec každého
uvdomlého lovka hlásat slovem i skutkem, že v zájmu každého
národa a zejména našeho eského národa jest: alkoholismu
se zbavit!^^)

O ALKOHOLISTICKÉ POVE
Já sám jsem díve pil a myslil jsem, že pít se musí, nebo držel

jsem všecky ty povry, které se pro pití od piják uvádjí; ale
mužové vdy a k nim náleží také Bunge, pesvdili mne svými
dkazy, že pijácká povra je práv jen povra. Proto jsem se jí

ped lety vzdal, pestal jsem pít naprosto a jsem za to tm svým
uitelm velmi vdný. Jak se vzdáváme povry v náboženství
a v politice, tak se poínáme vzdávat povr o jídle a pití. Pi-
spju-li k této oist hlavy a srdce tímto upozornním, budu velmi
rád, povinnost k tomu máme všichni, kdo se o zhoubnosti alkoholu
pro jednotlivce a spolenost pesvdili,^*^)

O PRÁCI

...Otojí za pemýšlení, pro Marx celou svou ekonomiku a so-
ciologii zakládá na práci. Jako Platon svj stát poíná rozborem
spravedlnosti, Marx poíná rozborem práce.
Vidím v socialismu a speciáln v marxismu veliké signum tem-

poris. Práce uznává se, jako filosofický a sociální princip, hned
v poátcích moderního myšlení. Pro práci horlí již Locke, násle-
duje ho v tom Adam Smith a Ricardo, následuje Adama Smitha
a Ricarda Marx, Marx práv svou jednostranností dležitost
práce pro celý moderní život náležit osvtlil. Positivista ekne,
že z práce udlal fetiš, ale bez takových fetiš ani jiní lidé posud
nebyli. (Ani Comte.)
Marxova veliká zásluha však je, že nám odkryl svt práce dl-

nické. Uznávám, že k této práci odkazovali jiní ped ním, ale
nikdo tak úinn. Marx i tu vede si jednostrann — vcná kritika
toho nemže nevidt —, ale práv proto musíme si uvdomit, co

325



toto úsilí Marxovo znamená. Za uvdomní to stojí — v té Mar-
xov jednostrannosti je veliká síla.

Strun eeno, vidím v Marxovi pokus ocenit práci drobnou,
fysickou i duševní. Posud lidé práce se štítili a štítí, a štítí se práv
té práce drobné, práce neúhledné, neokázalé, nerozilné. Posud
lidé žili více sportem než prací — nyní nastává doba práce di'obné.

Posavadní romantism práce musí ustoupit realismu. Prací nejsou
jen t. zv. veliké iny, prací je také práce mozolná; práce nevyko-
návají pouze rekové, ale také lidé malí a ponížení, o nichž histo-

rie ješt vypravovat neumí; prací není jen obtovat život v lo-

mozném ryku váleném, na njž upírají zraky nejen vrstevníci,

nýbrž i potomkové, prací je obtovat bližnímu své síly a obtovat
mu je hlavn prací vytrvalou. Proti starému režimu aristokratic-

kého sportu ve filosofii, umní, etice a politice, také v nábožen-
ství, nastává nová doba práce demokratické, práce, pravím, nejen
fysické, ale i duševní, nové práce v oborech všech.

Marx v práci nalézá osobnost lovkovu, nikoli v majetku;

proto jeho pojem hodnoty je tak absolutní. S toho svého absolut-

ního cenní práce, jako rigoristé etití všelikou chybu odsuzují

stejn, Marx stejn cení práci všecku — to práv je ten demokra-
tism práce. Rovnost založená na rovnosti práce . . .^^)

Pi duševní práci myslívá se obyejn na zamstnání tíd
t. zv. inteligentních. Srovnává se na p. innost advokátova, pro-

fesorova atd. s prací dlníkovou nebo rolníkovou. Také Marx
tak posuzuje rzné ti'ídy. To je srovnávání nepesné.
Veliká ást práce t. zv. duševní nikterak není vyšŠí a cennjší

než práce dlníkova. Mnohé práce (lépe: zamstnání) inteligentní

jsou mechanické, šablonovité („byrokratism") a nevyžadují

žádného skuteného myšlení, alespo ne více, než musí myslit

obyejný dlník. Naopak dlník ve vtšin pípad nemyslí mén.
Vezmme k tomu, že vychováním a vyškolením inteligent svému
emeslu tak se nauil jako emeslník svému, a nemáme proto

mezi prací dlníka a prmrného inteligenta rozdílu znanjšího.
To jest, co se její hodnoty a užitenosti týká a co do kapacity

duchovní; inteligent, proto že více ví než dlník, nemyslí více

a nemyslí lépe.

Prostá dlnice nebo emeslnice — ostatn i žena profesorova

nebo úedníkova — která pi svých skrovných prostedcích vede

domácnost a pi tom slušn odchová pt krk, myslí mnohem
více a intensivnji než lovk, jenž dvacet let prosedl ve škole

a nakupil si stoh rzných vysvdení. Rozdíl mezi obyejným
inteligentem a dlníkem je jen v tom, že jejich vyuení nestejn je

nákladné, a že tedy jejich placení resp. mzda již proto je také
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nestejná. Otázka, jeli teba, aby ten onen úedník skuten stu-
doval dvacet let, je ovšem jiná.

Od této obyejné práce duševní lišit musíme práci vyšší, práci,
eknu, tvrí. Ve vd, filosofii, umní, politice, inženýrství —
všude. Všude liší se skutený myslitel a umlec od „nádeníka".
Kategorie ty nejsou posud pesn ohranieny, ale jsou a mají
význam veliký. Také v hospodáství.
A ovšem i zde jsou stupn — vedle Newton, Ilume, Frank-

lin, Napoleon atd. spolenost potebuje i duchv a pracovník
ádu druhého, tetího.

Marx a Engels mají píliš hrubou psychologii, aby náležit do-
vedli pochopit pravou podstatu práce duševní. „Jsem ochoten,
pracovní den sochae poítat za dvacet dní nádeníka" — staí ta-

kové odhadnutí, a o jakého sochae tu jde? Umlec nebo myslitel
(teba sám Marx!) nemá od své idee celé dny a noci, celý život
pokoje, a za to mu máme, na p. za Kapitál, odmit dvacet a n-
kolik dní? To je oividn tak nemožné a nesprávné, že se o vci
ani nedá mluvit.

„Dobré slovo je také in," právem ekl Tur gene v, a
Victor Hugo stejn správn ukazuje na veliký význam ideí

teba nejasných, ale, jak se íkává, vysokých — „ideologie". They
also serve, who only stand and wait — praví Milton.
Užitenost lovkova pro spolenost nevyerpává se jen prací

rozumovou ; také cit a vle „pracuje". Snad v citu a vli podstata
lovka více spoívá než v rozumovosti ale pro všecko to

psychologie a filosofie Marxova je slepá.

Marx a Engels píliš jednostrann práci posuzují podle oka-
mžitého prospchu. Proto je jim jen fysická práce prací „skute-
nou", a vytýkají tak drazn, že je „pímo produktivní" . . . Práce
duševní, arciže, velmi asto není užitená hned — ale má se proto
teoretisování zakázat? V tom pípad by nebyl vynalezen ani
jeden stroj, a nebylo by vbec pokroku; myšlenky ve skutenosti
nevyskakují z hlavy v plné zbroji — to se stalo jen v mytologii
a k tomu ješt jen jednou. A neužívá doba pozdjších teoretických
vymožeností dob dívjších a asto velmi odlehlých?
Zkrátka — Marxovo lišení všeliké práce podle kvantity je ne-

možné. Práce není pouze bu „jednoduchá" nebo „složitá", ale

jsou také rzné stupn kvality. To platí již pi mnohých pracích
fysických. Velmi asto práce hmotná a duchovní jsou spojeny . .

.

Práce nedá se mit jen asem, resp. dobou pracovní. Nejen že
fysická síla, síla svalová je nestejná, je nestejná také síla du-
chovní. Mení jen kvantitativní nestaí, o tom ani nemluvíc, že
mení to je jen pibližným odhadováním, nikoli mením ve v-
deckém slova smyslu.
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Marxovo mení práce dobou pracovní je ostatn zb5'1ené,

jestliže je také pravda, že dlníkova mzda se vymuje podle toho,

co nutn potebuje pro své živobytí . .

.

V redukci veškeré práce lidské na jednoduchou práci svalovou
(fysickou) poznáváme opt Marxv osudný primitivism. Avšak
materialism, jak eeno, je práv primitivismem . . .^^)

PRACOVITOST

. . . racovitost je více než práce, je to zvláštnost a vlastnost

karakteru, že lovk tu piáci má do jisté míry rád, že je pe-
svden, že bez práce nelze oekávati žádné spásy a že tudíž

všude, v hospodáství, politice, výchov, je poteba vlastního pi-
inní. To je ten názor, který se staví proti zázrakm a víe v zá-

zraky, pesvdení o zákonném ádu a že jen lidská

práce nám, lovku, dovede pomoci. V tomto rozdílu zázraku

a úeln promyšlené práce spoívá rozdíl mezi náboženstvím cír-

kevním a mezi tím, co hlásá socialismus, opírající se o vdu . .
.^^)

PRÁCEA PRÁZDEN

. . . Cím kratší práce denn, tím vtší prázden ; a pak nastává

problém, ne jak nejvíce pracovat, nýbrž jak nejlépe využitkovat

l)rázdn. A to je vlastn hlavní problém. Jak pracovat, to více

mén každý pomrn snadno si zodpoví; ale co má dlat, když
nepracuje? Jak nakládat s prázdným asem? Všecko zlo spole-

enské pochodí práv z prázdn, t. j. z neumni s prázdní za-

cházet, a proto má otázka zkrácení doby ohromnou dležitost

sociální. Jist my také se budeme tázat, jak je postaráno o to,

aby lovk mohl prázdn své využitkovat? Co se týká nejen

dlnictva, nýbrž i jiných vrstev, víme pece, jak u nás s nedlí
se nakládá. Vtšina lidí neví, co má v nedli dlat, jak má volný

as, jak se íká, zabíti, Tedy problém osmihodinné práce je ne-

smírn dležitým problémem mravním a sociálním . . .*")

PRÁCE PRO PRAVDU
. . .Jd ojovat pro pravdu znamená pro pravdu pracovat, pracovat

duchem, pracovat pravdou. Protože však proti sob nestojí pravda
a nepravda, ale lidé pravdy hledající, asto a asto pravdy ne-

slyšíme, neuíme se jí a nemilujeme, ale potlaujeme toho, kdo
pravdu drží. I to se stává, že v nedokavosti a netrplivosti pravd
dopomoci chceme nepravdou, neuíme pravd, ale ve jménu
pravdy iníme násilí . . .*^)
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HUS A REFORMACE

. . . Jsme národ Husv a rádi se tak zoveme — avšak jsme tím

národem Husovým doopravdy a ve skutenosti?

Nejsme. Ješt nejsme.

V našem národním usilování je veliltý nedostatek vnitního

života, života duchovního; vdomí toho, že náš obrodní program
má být pokraováním tradicí refomianích, je slabé .

.

.")

. . . Protože reformace byla náboženská, nebyla ve svém rozvoji

proti filosofii a vd: náboženství a vda, pravé náboženství a

pravá vda a filosofie se nevyluují . .

.

. . . Vzdlanost našim obrodiiim jako reformátorm byla i cílem

i hlavním prostedkem nápravním. Není probuzení, není ná-

pravy bez vzdlanosti a pokroku, není nápravy mravní bez

ustaviné práce osvtové. Všecek pokrok vzdlanosti sloužit

musí oprav mrav a života. Hus stál o obrození mrav a všeho

života vbec. Reformace mla cíl etický. Za tímto cílem Husovi

následníci. Bratí, smovali a tolikéž humanitní ideál obrodui

ml vedle dosahu osvícenského svj obsah a cíl mravní a ná-

boženský.

Práv obrodní úsilí etické je význaným karakterem naší

reformace. Naše reformace byla obrozováuím správy a prakse

životní. Hus byl pedevším reformátorem, nikoli bohoslovem.

A právem: konený cíl lovka a smysl života je etický.

Tím není eeno, že postrádala reformace smru teoretického:

reformy mrav bez nových myšlenek není. Hus sám, teba jako

bohoslov, nevynikal jako jeho uitel Wiklif, byl inný i vdecky
a po nm Bratí vynikali jako uenci a vzdlanci — ovšem ani

oni školu svou neoddlovali od života.

Reformace každého jednotlivce nebyla by bývala možná bez

svobody spoleenské, tedy církevní a poli-
tické. Proto Hus postavil se proti autorit církevní a pa-

pežské, která tehdy ješt, akoli již padala, byla všemocná. Svo-

boda svdomí, svoboda náboženství i)irozen a dsledn vedla

k osvobození od píliš vnjší a mechanické autority církevní.

Reformace osob vedla k reform spoleenského ádu — jen

reforma osob vbec je reformací. Proto uení o církvi Hus
vnoval svj spis nejobšírnjší a nejuenjší. Hlavní jeho myš-
lenka je: církev jest obec v) volených, tedy kesan ne podle

jména, ale skutených. Odsud logický dsledek, že jen pravý
kesan je pravým knzem a papežem — autorita církevní, hie-

rarchie, podízena takto autorit vnitní, mravnosti a zbožnosti.

Tím Hus zárove prakticky elil rozháranosti a nejistot své
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doby, v níž papež a dokonce papež více zápolilo o nejvyšší auto-

ritu církevní s hierarchií a koncilem,

Svoboda svdomí nebyla Husovi pojem negativní, ne-

vzpíral se pouze autorit, nýbrž úsilí jeho o svobodu mlo obsah
živý, plný, positivní. Touto positivností vyznamenávali se také

Bratí a také naši buditelé nespokojovali se negací.

Jestliže Hus stál o to, aby se autorita církevní podídila auto-

rit svdomí, tím samým téže autorit podídil autoritu
státní, politickou. To z tehdejšího pomru státu a církve

vyplývalo samo sebou . .
.*^)

. . . Hus vzpíraje se všemohoucnosti církve, neuznával ani vše-

mohoucnosti státu. Jeho odprcové dobe to vyciovali, žalu-

jíce na nho ped koncilem, že jeho uení elí monarchii — ve

skutenosti elilo absolutismu.

Bratí ješt uritji a docela uvdomle stát podizovali auto-

rit zbožného svdomí. Naši kisitelé celý náš národní program
zakládali na stžejné idei humanitní, podizujíce politický pro-

gram všekulturnímu úsilí obrodnímu.

Husova reforma mla konen pirozený dsledek národ-
nostní. Tím, že osvobodil individuální svdomí, že uvolnil lo-
vka od vnjší autority církevní a státní, usiluje zárove o vzd-
lání a mravnost, pirozený jazyk stal se tím osvtovým pro-

stedkem, kterým v dob starší byla latina.

V bžném nyní smj slu Hus ovšem národní nebyl, „Více miluju

dobrého Nmce nežli špatného echa," napsal a práv tak íkal:
„nepátelé nejhorší jsou domácí nepátelé*'. Mínil tím nepátele
díla svého. Pes to, ba práv proto, že reformace nemla cíle

národnostního, prospla jazyku a národnímu uvdomní . . . Jazyk
prospívá, když lidé mohutn cítí a myslí, jazyk rozohuuje a

šlechtí ten, kdo svým bratím, kdo svtu má co íci, A naši refor-

mátoi mli pro svj lid, mli pro svt zprávy nové a dležité.

Proto Bratí vzdlávajíce národ, vzdlávali také jazyk. Bible

Kralická je dílo skuten národní, není pouhý peklad, který

by poídit mohl každý uený profesor, ale je to Písmo od Cech
procítné, promyšlené a proto je evangeliem eským.
Takto Husova reforma a reforma jeho následník sama od

sebe vedla k organisaci církve eské, církve národní, bohoslu-

žebný jazyk nemohl být nežli eský. Tu nepsobily žádné re-

miniscence slovanské církve cyrilometodjské umle konstruo-

vané od tch historik a politik, kteí nedovedou pochopit pod-

statu a národnostní vliv reformace náboženské: psobilo živé

pesvdení mravní a náboženské a to samo sebou uinno jest

živým slovem eským.
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Komenský celou svou pedagogiku založil na tomto ijrincipu

reformaním, žádaje, aby se ve školách naped dávaly véci, pak

teprve slova a aby se slova nedávala bez vcí, pojm.**)

. . . Oslavy Husovy mají nás nábožensky povznést, mají nás

s Husem duchov spojit jjráv v tom jeho životním inu nejvt-

ším, že položil život za své pesvdení ...

DLEŽITOST OTÁZKY NÁBOŽENSKÉ

... O to bží, ideály našich pedlí, jež ústy vyznáváme, v ži-

vot uskuteovat . . . Národ eský pro svou minulost naprosto ne-

mže pijat klerikalismu ; nebude ovšem proti náboženství lásky,

ale vždy bude a musí být proti klerikáluí panovanosti.

Klerikalism je tu ve velké výhod proti indiferentnímu libera-

lismu obou našich lidových stran. Náboženství jist je po výtce

lidovým a má tudíž klerikalism mocného spojence proti libera-
lismu, nedo vedoucí mu lišit náboženství od teo-
logie a klerikální politiky. V té píin potebí je

netoliko hlubšího vzdlání, ale pedevším té opravdovosti,
které se našemu nynjšímu liberalismu naprosto nedostává.

Otázka náboženská pro národ, proživší reformaci

a protireformaci, má dležitost nejvtší, teba za pan-

ství dnešního liberálního iudiferentismu vtšina lidí otázkám tm
se vyhýbá. Marn — eské svdomí ani liberalismem se nedá
umlet a tak vidíme, že i v kruzích liberálních otázka nábožen-

ská, ovšem ve zpsobe velmi podivném, se petásá. Hlásá se

totiž t. zv. idea cyrilometodjská.*^)

ÍM NESMÍ BÝT NÁBOŽENSTVÍ

. . .Velikému, píliš velikému procentu eských lidí náboženství

je v pravém slova smjslu obchodem, jen arodjným do ut des

a niím jiným; takovým arodjstvím byl lidem už titul „Sv.-Vác-
lavská" a bylo ovšem vkládání penz do té „Svato-Václavské"

:

a ti nesvdomití svtští a knžští správcové stejn oekávali od
„Svato-Václavské" zázraky. V takové nálad italští bandité dávají

na modlení, aby se jim podail lup ; italský zlodj podkopávaje se

do cizího domu, strká do podkopu obraz jianny Marie, aby se za
ním šastn dostal tam a ven. A na té náboženské úrovni jest

ohromná vtšina eských lidi. Také vzdlanci! Lidem tm aábo-
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ženství je arami, kterými bh anebo nkterý svatý má být po-

hnut, nebo pímo donucen k zázraku pro osobu; je-li to, co si

takový pohan peje, mravní nebo nemravní, je mu otázkou ved-

lejší.^^)

REFORMA KATOLICISMU?

JMnozí katolíci se domnívají, že církev se dá reformovat, sám
jsem to myslil a dlouho doufal, ale nevím již v reformu opravdo-

vou a úinnou . . . Pro myslícího lovka je tžký problém, co

znamená v ekonomii a vývoji svta katolická církev a ovšem
co znamenají církve ostatní. Ze by byla bez významu, že by ve
vývoji lidstva nemla dležitosti, tžko si myslit; mnohý katolík

z filosofie historie erpá posilu pro svou víru a nadji v církev.

Vyskytují se stále mužové, kteí usilují o reformu církve v teorii

1 v praksi. Je to katolicism tak zvaný reformní nebo liberální,

mužové jako Kraus, Scheil, Ehrhard a jiní. Ale S ch e 1

1

se dostal na index a smíil se s církví, Ehrhard je poslušen

i bez indexu, a Kraus, nejsilnjší z nich, také podléhal; své

znamenité druhé vj dání církevních djin na donucení biskupovo

vzal zpt a vjdání tvrté už vjšlo s arcibiskupskou aprobací.

Sint, ut šunt, aut non sint (A jsou, jak jsou, nebo a nejsou —
slova prý papeže Klemense XIII. o jesuitech), to platí Kímu a

jeho celé církvi podnes.

Reforma církve z gruntu je nemožná; je nemožná, ponvadž
uení o zjeveném základ nedá se nijak smíit s vdou založenou

na zkušenosti; vda však a její vymoženosti nedají se obtovat
teologii a jejímu mytu ve všech oborech tou zkušeností tak kom-
promitovanému. A nejen teorie církevní, také prakse její,

mravnost, zbožnost a politika nedá se reformovat — reformace

musila by být mnohem radikálnjší než byla reformace husitská

a protestantská. Církev zásadov je již pekonána ; to pece každý
myslící vidí. V každé vesnici je aspo jeden duchovní, mužové
jakstaks akademicky vzdlaní, bez starosti o svj chleba — a co

všecko ta ohromná organisace vlastn dnes už svede a dovede?
Nic jiného, než jak to Havlíek íkal: lacinou policejní službu

státu ! Církev pro stát a státem má ješt moc, ale nemá vedoucího
vlivu na myslivjší duchy a na duchy lepší.

To platí zejména o katolicismu v tch zemích a státech, kde
nad sebou nebo vedle sebe nemá protestantského nebo silnjšího

liberálního odprce. Tam, kde katolicism musí soupeit s pro-

testantismem nebo s liberalismem, tedy v Nmecku, v Anglii,

v Americe, ve Francii, je katolicism lepší než v zemích román-
ských a v Rakousku, kde je nekontrolovaným pánem. O katoli-
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cismu španlském a portugalském, dokonce o katolicismu v re-

publiliách amerických nedá se tém už ani mluvit.^0

PRAVÉ NÁBOŽENSTVÍ

. . Náboženství je bu náboženství a pak je otázka jazyku

bohoslužebného podízená, anebo není nic a nic nepsobí . .
.**)

SVTOVÁ REFORMACE

. . .Ze veliké hnutí reformaní vzniklo u nás, v Nmecku a všude

z poteb náboženských a mravních, o tom. nemže být po-

chybnosti. To ucí historie a psychologická analyse procesu re-

formaního. Vidíme, jak se reformací mní správa životní a cír-

kevní, jak se mní dogmata, vidíme, jak se upravuje pomr církve

k státu, vidíme, jak se mní celý život individuelní a spole-

enský. Není pravda, že šlo jen o boj buržoasie s feudální aristo-

kracií a že reformace byla jen „kostýmem", „pevleením": ná-

boženská pemna je podstatnou a hlavní ástí všech tch pe-
mn, které ustalují novou dobu, a pemna ta má své pedchdce
v reformaních pokusech dob sta a sta let odlehlých.

Mní se celý názor na svt, mní se správa životní, nastává

doba skuten nová. A novost ta záleží hlavn v tom: Lidé s re-

formací poínají samostatn myslit a myslit na vlastní odpo-

vdnost. Hus osvobodil svdomí. S reformací zárove se šíí

recepce kultury antické (renaissance, humanism). Poíná se

myslit nejen filosoficky, ale i vdecky. Vda se vyvíjí, vda,
vda specielní poíná být duchovní a mravní mocí vedle filosofie

a teologie. Filosofie a teologie jsou v stálém boji — teologie

krok za krokem ustupuje a pizpsobuje se filosofii, opírající se

poád více o vdu. Vzniká na celé áe racionalism, nejen v teo-

logii, ale ve všech oborech myšlení a konání. Protestantism, pi-
pouštje svobodu badání v Písm, je stupnm k svobod vbec —
víra v pokrok a zdokonalení vítzí proti ztrnulé absolutnosti doby
staré. Zrušuje se církevní knžství — tím zejména reformované

církve pokroily nad stedovký katolicism a papežství, jehož

síla in concreto byla práv v rozpolcení spolenosti na laiky a

na knze. Proti papeži jednomu stává se papežem každý. Církev

se demokratisuje. máme-li užít toho slova, jež teprve pozdji
dostalo tento svj význam.

Stát stává se samostatnjším a vlivnjším, než byl díve. Vzniká
vbec stát moderní, pejímající mnohé funkce, jež díve vyko-
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návala jen církev. V jistém smyslu Marx má pravdu, že stát mo-
derní je kesanštjší než starší — stát vdomji opírá se o etické

a rozumové síly spoleenské. Vyvíjí se vedle státu, a hlavn
vlivem reformace, moderní národnost. Spolenost se vbec poíná
diferencovat církevn (vznikají církve národní), národn, státn,
sociáln a hospodásky. Tato diferenciace (autonomisace) jest

jen jedna stránka sociální organisace, druhá stránka je další

rozvoj centralisaní (absolutism, centralism v menším a velikém).
Nová etika protiasketická dlá lovka realistitjším, až natu-

ralistickým.

To, že se lovk takto stával samostatnjším, znamená, že se

sílí pesvdení deterministické; lovk poíná vit v kausálni
svazky nejen v pírod, ale i ve vlastním nitru a spolenosti,
lovk bére odpovdnost na sebe. (Novodobý „individualism" —
íká se asto.) lovk poíná pedvídat, poítat. Stává se hospo-
dárnjším, nežije již z ruky do huby. Práce hospodáská je po-
svcena tím, že rodina stává se ideálem proti staršímu ideálu

asketickému. Rodina — to znamená více se starat, pracovat . . .*®)

NAŠE REFORMACE A IDEA
CYRILOMETODJSKÁ

. . Jr ro toho. kdo netoliko slovy, ale skuten stojí na stano-

visku náboženském, kdo . , . pijímá kesanskou morálku, . .

.

pro toho je otázka prost ta: jak ? v které kesanské církvi

nejúinnji mohu žít nábožensky a kesansky? Pro toho, kdo
stojí na stanovisku náboženském, otázka národnosti je pod-
ízena. Kdo však hlubšího náboženského citu nemá, kdo je ná-

božensky indiferentní, liberál, snad ateista, ten mže i nábožen-
ství pokládat za prostedek k sesílení národnosti, ale konec
konc neuiní nic. Tak na p. i u nás v Cechách tu i tam mezi
našimi Nmci ozývají se hlasové, kázající pestoupení k pro-

testantismu prý nmeckému, avšak z toho volání nic nebylo a
nebude. Hlasové takoví umlkají, nebo hlasatelé sami nedo-
vedou se zachovat podle s\-ých pání. A tak je i u nás s voláním
po pravoslaví a slovanském obadu.
Dokonce pak pasivní musí být indiferentism tch, kteí si

žádají jen obad. Nemyslím, že je obad jen hokus pokus, . .

.

avšak to vím, že je podízený dogmatu a že ceny a váhy má
jen tomu, kdo pijímá dogma, kdo pijímá celého ducha toho neb
onoho náboženství. Kdo je katolíkem z pesvdení, tomu, je-Ii

vychovaný jako katolík latinský, slovanský obad jest vcí pod-
ízenou; kdo není katolíkem z pesvdení, nemaje žádného ná-



boženského pesvdení vbec, tomu ve skutenosti obad je také
lhostejný, protože je mu lhostejné náboženství, teba by je po-
kládal za politický a nacionální prostedek. Kdo pekáží hlasa-
telm cyrilometodjské idee podle pesvdení žít a církev svou
si zídit?

Ani Hus ani eští bratí nemají s pravoslavím více spo-
leného, než s ním má spolené každé kesanské vyznání. Kdo
srovná dogma církve pravoslavné a uení Husovo a dokonce
eských bratí, pozná ihned ten ohromný rozdíl. Stejný rozdíl
je v zízení a v celé správ církevní.
Hus a celá eská reformace po nm tsn je svázána s vývojem

západní církve, je reakcí proti církevnímu životu katolickému . .

.

Mn je naprosto nepochopitelno, jak se mže mluvit o shod
a historické kontinuit naší reformace s církví Metodjovou na
Morav. Cyril a Metodj byli prosté katolíci ve smyslu své doby,
v níž východní a západní církve nebyly ješt zjevn rozpolíny;
Hus však a dokonce Chelický stáli proti katolicismu a byli by
stáli i proti pravoslavné církvi. Našim reformátorm šlo o dogma,
o mravnost, o církev, ne o jazyk. Jakmile se odklonili od latin-
ské církve, pijali eo ipso jazyk eský za jazyk církevní —
lidové hnutí náboženské samo sebou všude vedlo k jazyku ná-
rodnímu. Jazyk a národnost eská prospívala, protože Cechové
mli hluboké náboženské pesvdení . . J'^)

. .
.
Vidíme v snahách cyrilometodjských temné vdomí, že

y historii našeho národa náboženský vývoj ml nejvtší dle-
žitost. Kdyby zastánci idee jen trochu byli jasnjší, kdyby se
svých vývodech jen trochu prozrazovali, že ideu svou berou
doopravdy, kdybychom jen zdaleka vidli, že idea ta pede-
vším na své vyznavae psobí obrodn, uznali bychom pln
a bez reservy ideální stránku snažení a pímo bychom ji vítali,
pes to, že ji pokládáme za pochybení. Avšak nedovedem snést'
psát o otázkách náboženských liberálním inkoustem a horovat
pro náboženství pi národní medo\in . . .^^)

Po stránce vcné tají se aspo lepším liberálm v idei cyrilo-
metodjské temné zdání o dležitosti náboženské otázky pro naše
obrození a pro celou naši historii. Není to nic jiného než deka-
dentství a symbolism specificky eský se všemi nejasnostmi a se
vším citlivstkástvím paížských dekadení, líbajících te
nohy sv. Františka. Nejasnost: nešetení velikých rozdíl cír-
kevních a dogmatických, historicky ustálených a tudíž kolísání
mezi katolicismem, pravoslavím a naší reformací s patinou
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dosí skepse a nevrj'; seiitimentálnost : záliba v starýcli tajemných

sjmbolech obadních, vlastenecké upokojení slovem staroslovan-

skj-m, nadšení estetické krásným církevním zpvem slovanským.

A práv s této stránky — to spravedliv budiž doznáno — idea

cyrilometodjská na as chytit mže práv lidi hlubší a lepši,

jimž duchovní fiasko vlastenícího liberalismu již není tajem-

stvím; potud idea cyrilometodjská jest protestem proti všed-

nosti našeho svobodomysínictví, a zárove její výrostkem . . .^^)

Nemže býti pochybnosti, jak se stanoviska skuten pokroko-
vého a eského posuzovati máme tužby našich liberálních kleri-

kál a klerikálních liberál cyrilometodjských.

Po sti'ánce metodické je to poblouzení našeho upilišnného
historismu: navazování na minulost co možná nejvzdálenjší.

Skuten nedávno „Slova'' obsah idee cyrilometodjské formu-
lovala takto: í. politická samostatnost a svéprávnost Velké Mo-
ravy, 2. slovanská demokracie, 3. nejvtší rozkvt církve slo-

vanské na Velké Morav . . . Smšný nebo smutný to politický

nihilism — jak chcete.^^)

SMYSL NAŠÍ REFORMACE

. . . Smysl naší reformace dává smysl našemu národnímu životu.

Každý uvdomlý Cech nalézá v djinách naší reformace svj
národní ideál.

Bylo eeno, že djiny jsou soudcem, že jsou uitelem: djiny
jsou pedevším povinností. Každý Cech, znalý djin svého národa,

musí se rozhodnouti, bu pro reformaci nebo pro protireformaci;

pro ideu eskou nebo pro ideu Rakouska, orgánu evropské proti-

reformace a reakce.

Hus, Žižka, Chelický, Komenský jsou naším živoucím pro-

gramem. Naše reformace, jako každá refonnace, nebyla a není

skonena. Reformace znamená ustavinou reformu, neustálé obno-
vování, snahu po lepším, zdokonalování, pokrok.
eská reformace byla mravní par excellence; proto odolávala

církvi a skrze církev státu; nebo ve stedovku církev a stát

inily jeden teokratický celek. Naše reformace vedla k politické

revoluci. Každé dsledné a estné mravní úsilí vede logickj^ k re-

form a dále k politické a sociální revoluci.

eskou reformací celý národ po prvé postavil a pokusil se

rozešit otázku autority v moderním smyslu ; také dnes jde o tutéž

otázku; otázka ta nestrpí odkladu a je teba za každou cenu ji

rozešiti.
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Základem naší reformace Je idea humanity; bratrství bylo

zárove iniénem a ideálem naší národní církve, církve „eských

brati". }
- •

^^^

Ve jmcnu humanity a bratrství Petr Chelický stavl proti Žiž-

kovi. zakladateli moderního válenictví. své pojetí neodpo-

rování. Celý svt zná tuto nauku v nové fonn. dané jí Tolstým,

který sám byl pekvapen, když nalezl své uení u Chelického.

Avšak idea nejistší humanity nezakazuje. nemiTiže zakázati

obrany. Práv naše reformace prohlásila s nejjasnjší uritostí,

že obrana není násilí.

Naše reformace dává toto pravidlo: Odsuzujeme násilí, ne

chceme a nebudeme ho používat. Avšak proti násilí budeme se

hájiti teba i železem.

Palacký má pravdu, dokazuje-li. že husité se bránili proti

násilí, jež bylo rozpoutáno proti Husovi a jeho žákm.

Povaha a mravní hodnota každého inu je dána jeho pohnutkou.

V každém sporu, v každé válce je dležito vdti : kdo iní násib',

kdo se brání?

Práv proto i dnes této otázce vnuje se tolik zájmu a po-

zornosti.

..Zstate v poznané pravd . . . hajte pravdy až do smrti."

To jest veliké nauení Husovo a ieho života.

Slavíme dnes mueníka: avšak doufáme — a napneme všechny

síly — aby již nebylo mueník.
Havlíek, oddaný obdivovatel Husv, pravil: ..Díve lidé umí-

rali pro est a slávu národa avšak my chceme žíti a pracovati
"

Tdeál humanity žádá života, života zcela positivního, nikoli

smrti.

Smrt ustoupí životu.

Tato nadje, tato povinnost jest ddictvím eské reformace ")

NAŠE POVINNOST K REFORMACI

Otázka liberalismu a konservatismu pro naše obro-

zení a všecek náŠ vývoj je nesmírné, je hlavní dležitosti. Otázka

je. bu vrné a hluboké pesvdení o životních úkolech lovka
nebo ne. všecky jiné otázky jsou podízené. Bu(T chceme a budeme
žít a umírat podle tch Chelických, Hus. Komenských anebo ne,

bu(T chceme být opravdovými nebo — tertium non datur. Národ,

jenž provedl reformaci a prožil protireformaci, nemže být po
vrchní a bohudíky v nejlepších svých mužích nebyl . .

.'"')
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... v Bratrství projevila se eská pirozenost, eská lovckost.

Bratrství jest posud nejistším národním projevem eské lo-

vckosti a ovšem i božnosti. Clovctví, humanita bratrská Je pro-

jev lovka eského. Je vrchol a centrum naší historie. Brati'ství

je historický vrchol „eského lovství" a „božnosti" . .
.^^)

Chtíti musíme, doopravdy chtíti musíme, co chtli obrodní po-

kraovatelé Husovi a Bratí: Humanitu! V každém lovku
ctíti musíme sob rovného — to Je humanitní ideál našich budi-

tel, to Je Jejich „isté lovství", Jímž dovršiti máme, co ped-
kové nedokonali . .

.

Obrodní práce, ne pouze teorie, znamená stálou a vytrvalou re-

formní práci pro lid eský všecek a stejn pro lidstvo všecko. Hus
zemel pro nás, ale také pro všecky ostatní : eská idea Bratrství,

eská idea humanitní, tof vdí idea celému lovenstvu; Hus
také celým svtem je ctn a Komenský stal se uitelem celého

svta.

Náš úkol reformaní a obrodní, náš úkol národní, naše idea

eská je po v}'tce sociální — Je práv Bratrství.

A kde že Jsou nám ti naši brati?

S pány a bohatými netžké Je bratíkování — ale nebží dnes

o bratíkování, nýbrž o to, abychom za bratra uznali každého,

a zejména také ty, jež od kulturního obcování Jsme vyddili.

Naše eské bratrství, naše obrodní idea humanitní není bratrství

sentimenálnosti, ale bratrství práce a opt práce. Jest ono „ná-

boženství isté a neposkvrnné", jehož smysl nám apoštol struné
vypsal slovj^: .,Navšívovati sirotky a vdovy v souženích jejich

a ostíhati sebe neposkvrnného od svta".

Abychom uskutenili tuto naši ideu eskou, rozmetati musíme
hranici kostnickou, hranici pedsudk a nelásky, rozimefati mu-

síme hranici. Již neživí Již sancta simplicitas, ale indiferen-
tism a panovanos t.^")

Nejinak naši buditelé filosofický dvod pro právo národnosti

hledali v humanit — „...vždy voláš-li Slavjan: nech se ti

ozve lovk!" Slovo mže býti uinno tlem a bude pebývati

mezi námi. Jestliže Je zárove myšlenkou; pak slovo to ostíhati

budeme v istot a ryzosti. Jak uinil Hus, když po pánech práv
tak žádal, aby se postavili proti znešvaování eské ei, Jak po

nich žádal, aby stavili knžskou pýchu a nemravnost.

I bylo tedy úsilí Husovo úsilím o mravní a náboženské obrození,

bylo úsilím o lovka nového. K témuž cíli smovalo a smovati
má i naše obrození, jsouc pokusem pokraovat v úsilí reformace;

reformace byla obrozením, obrození býti má reformací : reformace



byla naším pokusem o obrození prvým, novjší úsilí obrodní je

pokusem druhým.
Stžejnou a výslední ideou reformaee bylo dsledn: Bratr-

ství. Má-li vývoj náboženský, mravní a filosofický nezstati pla-

ným, bží-li lidem o reformaci skuten, pak konec konc musí

Kristovo : Miluj bližního svého jako sebe samého, státi se s o-

c i á 1 n í m skutkem. A tím skutkem mže býti pouze obnovení

našeho Bratrství — všecko ostatní je vyhýbání, výmluva a za-

stírání panovanosti duchovní a svtské. To pociovali naši bu-

ditelé, zejména Palacký, když všecko své úsilí obrodní zakládali

na humanit.. .^^)

V chybách reformace vidím chyby našeho eského karakteru

a proto jest úkol náš dnes uiti se z historie, uvdomiti si, jakým
zpsobem duchovn mžeme se obrodit. To obrození musí býti

obrození jednotlivce, pak teprve bude obrozením národa. Obrodíme
se, kdj ž se vyhýbáme podle možnosti chybám, které se projevují

v naší reformaci, a vybíráme její pednosti. Já bych to ekl tak:

Já mám Žižku rád. já s ním sympatisuji, on mne strhuje k sob,

abych ho následoval, ale já si musím íci s Chelickým. že násilí,

kterého on užíval, nesmím užívat, proto pravím, já pestanu na
Chelickém. karakteru tak energickém jako Žižka, ale bez násilí.

Mne Hus vábí svým píkladem, ale já si na konec pece jen eknu,
že nad Husa reformace pokroila, já si vyvolím Komenského.
A tak myslím, že pravým úsilím eského lovka jest, uvdomle
v sob Komenského a Chelického zceliti. Ta harmonie, kterou

Komenský tak požadoval, musí býti v nás, to znamená zceliti

v sob krásné prvky karakteru naší reformace. Harmonie, pra-

vím, ne kompromis mezi Žižkou a Chelickým, mezi Husem a

Komenským, žádný kompromis, to je zlo. Ne zlatá prostední
cesta, jak Rokycana se modlil, ... to je nejtžší cesta, ta zlatá

cesta prostední.

Nekážu, že se máme státi eskými bratry, husitj^, že máme jíti

nazpt, ne, vped, ale smr, který byl zahájen naší reformací,

ten musíme zachovat. To znamená ovšem odpoutati se od
íma, ale duchovn, a doopravdy nejen podle
jména pekonati Rím v sob, jeden každý z nás
musí.. .="*)

SMYSL NAŠÍ HISTORIE

Všecek smysl naší historie v tom je uzaven: pochopit cíl hu-
manitní po stránce mravní a rozumové, pochopit pln, že istá
lovckost nesmí býti pouze obrozenským heslem, ale že snaha
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Dobrovského, Kollárova, Palackého, Havlíkova musí být snahou

nás každého a všech, že humanita jakožto cíl a program národní

musí dsledn spravovat i naši národní taktiku.

Nenutí nás historie starší stejn jako bh událostí asových
k tomu, ujasnit si dokonale, jak se jakožto samobytný a samo-

statný národ udržíme ? Nenutí nás všecek náš vývoj k otázce, jak

se udrží národ malý?
Tato myšlenka trápila naše buditele Dobrovského, trápila Kol-

lára, jehož všecko úsilí bylo unikáním pirozené malosti ; na myš-

lenku tuto odpovídal Palacký, rozšíiv Kollárv problém kulturní

na problém politický. A ovšem nemohl k otázce, jak udrží se ná-

rod malý. odpovdt jinak než Kollár, nebo i politika konec konc
jako všecka prakse musí spoívat na teoretických zásadách; je-li

však humanita cílem všeho myšlení, musí být cílem i všeho sna-

žení, humanita jen humánními prostedky se dobude — osvícenou

hlavou a teplým srdcem.

Upomínky na naše etné boje za existenci v minulosti a ze-

jména povstání konící porážkou blohorskou, náš pád, naše

obrození za francouzské revoluce a osvícenského hnutí minu-

lého vku, revoluce roku 18481ého, povstání polské — to všecko

nutí myslícího echa k rozhodnutí: násiln nebo smírn, meem
nebo pluhem, krví nebo prací v potu tváe, smrtí nebo životem?

Ne násilím ale smírn, ne meem ale pluhem, ne krví ale prací,

ne smrtí ale životem k životu — to odpov eského genia, tof

smysl našich djin a odlíaz velikých pedk . .
.^°)

VLASTNÍ SMYSL NAŠEHO OBROZENÍ

... Obrození nebylo a nemže býtnic jiného, než
sebepoznáním a uvdomováním. Od doby Palackého

ustaly naše vedoucí strany v práci buditelské, ustaly v kritickém

sebepoznávání a uvdomování. Dnes vedoucí strany ty
nevdí, jak pokraovat v obroduím úsilí. Ne-

správn se dívají na samo to obrození a pedevším nepochopují,

že proces obrodní daleko není dovršen . .

.

. . . Žádat samostatnost, žádat práva jazyka, žádat práva poli-

tická atd. — to rozumí se samo sebou, to dovede každý a všude

sám od sebe ; avšak eské požadavky všech tchto práv, eské
myšlení o všech tchto právech musí práv být e s k é. a tato es-
kost pi nejmenším musí se jevit znalostí našich buditel. In con-

creto jeví se tato neznalost, ta nekritickost a myšlenková nepro-

pracovanost v kivém posuzování práv našeho
obrození.
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Bžná filosofie národní je neobsažná a jedne-

strann národnostní; její hlasatelé nerozumjí naší sku-

tené minulosti a nedovedou náležit ocenit její velikost a po-

chopit její slabost. Odsud také v praksi to veliké neznání bližších

cíl a prostedk.

Naše sláva, naše boje, náš úpadek v minulosti má smysl ná-

boženský, ne národnostní. Idea národnostní je novjší, je to

idea z konce minulého vku a zejména tohoto století a nesmí se

tudíž naše starší historie pojímat s tohoto hlediska novjšího.

Naše úsilí reformaní a vývoj z nho plynoucí nebyly

národnostní v bžném nyní smyslu. Byly náboženské a tudíž i ve-

likost i slabost naší minulosti má širší a mnohem hlubší význam,

než se nám lící od tch, kdo v Husovi, Žižkovi, Chelickém a Ko-

menském nedovedou vidt než asového eníka-kazutele. Také

doba protireformaní nedá se pochopit s tohoto hlediska

nacionálního. A práv proto bžné nazírání na dobu našeho

úpadku poblohorského je nedostatené.

Nebudu o tom mluvit, že B í 1 á hora není tím, ím se jeví ve

vlasteneckých deklamacích, protože se jí jen definisuje
úpadek už dívjší a mnohem starší, zde bží hlavn
o to, že se národnostní a jazykový úpadek sto-

letí 17. a 18. kiv líí...")

MRAVNÍ SMYSL NAŠEHO OBROZENÍ

. . . Obrození naše musí být obrození duše — obrození musí být

novým životem celého lovka, musíme opt a cele hledat pravdy,

slyšet pravdu, uit se pravd, milovat pravdu, pravit pravdu,

držet pravdu, bránit pravdu až do smrti . . .")

NAŠE OBROZENÍ O B R O Z E N í M V Š E H O Ž I V O T

A

. . . Naši buditelé pochopili, že udrží se m a 1 ý národ jen využitím

všech vymožeností o s v t o v ý ch a že se udrží jen humani-
tou. A to je smysl našeho obrození a zárove smysl naší minu-

losti.

Pokraovat v práci národní znamená tedy, všemožn se zasazo-

vat o prvotenství v tom, co národm všem je nejdražší, zasazovat

se o prvenství osvtové a mravní — to je náš ideál humanitní. Ž«

tím zárove pstovat a zdokonalovat budeme i svj jazyk — roz-

umí se samo sebou ...
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. . . vidím tedy nynjší panující jednostranné nazírání
na naše obrození a naši minulo st práv v tom
n e p ostihování vší kulturní plnosti, kterou dnes

i národ náš musí si osvojit jakožto národní. Vidím tu
jednostrannost v úzkém, abstraktním naciona-
lismu. To neznamená (a to je vlastn hanba, že oproii jisté ásti

naší žurnalistiky musím tak pointovat) n e ch á v a t aneb pe-
hlížet národnostní princip — znamená to, dát
tomu principu plnjší a hlubší obsah a smysl.
Kdo tak pohlíží na vc, nebude v našem obrození vi-

dti zázrak a tudíž, a to je pitom hlavní vcí, nebude
ekat zázrak n o v ý ch, ale všemi silami se piiní, aby

pokraoval v práci našich buditel. Nebo pochopil, že o b r o

dili jsme se s národy ostatními a že tudíž to

naše obrození eo ipso také znamená závodní
v kulturní práci se všemi národy a zejména
s národem nám zempisn a politicky nejbliž-
ším, s nmeckým.
Je tedy práce teba, má-li náš oficielní národní

program dostat plnjší obsah, než jej má te, práce je teba,

máme-li estn obstát v svtové konkurenci. Musíme si uv-
domit, že naše obrození nemlo pouze obsah ja-

zykový a národnostní, nýbrž že to bylo obro-
zení všeho života a že tudíž práv na všecku tu plnost
nového života musíme pamatovati . .

.''^)

SVOBODA NÁBOŽENSKÁ A POLITICKÁ

Já tvrdím, že naše obrození ke konci 18. a po. 19. stol. již

nkteré reformaní prvky má. Ten KoUár, Palacký, Šafaík, to

byli pímí potomkové eských bratí i podle církve. Palacký

praví, že v eském bratrství vrchol djin kesanstva byl do-

stižen: má tato idea otce eského národa zstat na papíe? Ne,

to je idea života! Vezmte Havlíka. Necítíte, jaký byl ten jeho

boj pro osvtu, pro mravní osvobození od té podušky, jak ekl,

absolutismu svtského? V úsilí osvícenském našich obrodi je

pokraování naší reformace. Francouzská revoluce, kterou jsme

tolik získali, je pokraováním reformace, která ve Francii ab-

solutismem byla zastavena. Revoluce odstranila svtský abso-

lutismus, odstranila katolicismus, jako církev státní. Naše úsilí

politické je pokraováním refonuace; americká ústava, pejatá
Evropou, pímo vyrostla z reformace a úsilí o svobodu nábožen-

skou. Kdo je nábožensky svobodný, kdo má správné náboženství,
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ten nalezne správn cestu politickou. A naopak, svoboda poli-

tiká umožuje svobodu náboženskou. Jakmile domženie se po-

litické svobod}, bude prvým naším krokem rozluka státu od

církve; náboženství musí býti jako Husovi vcí svdomí a ne

politiky. l'roto v politickém boji, jenž se asto jeví jako proti-

klerikalismus, musíme p r a c o v a t i k to m u, a b y ch o m
ím v sob pekonali, a b y cli o m se obrodili
mravn n á b o ž e n s k j'. T a e s k á r e f o r m a e »>, t y
eské postavy jihu, v ý ch o d u, s e v e r o v ý ch o d u,

Moravy, Slovenska, celé eské zem kážou
každému stále jedno: opravu, nápravu každého
jednotlivce, opravu, nápravu celku! V š t i p m e

si, nemám jiného zakonení pro tyto úvahy,
vštipme si dobe tu Husovu modlitbu k pravd:
Hledej pravdy, slyš pravdu, u se pravd, miluj
pravdu, prav pravdu, drž pravdu, bra pravdy
až do smr ti!^*)

DOVRŠENÍ NAŠEHO OBROZENÍ

r i nehotovosti naší a nedostatku dlby práce pro nedostatek

pracovník se stalo, že veliké vrstvy národa si zvykly oekávat
od politiky dovršení našeho obrození a pímo naši spásu. Do-

konce pak pvi novosti konstituního života politická innost zdála

se tak mnohým být sumum národní práce. Nemže být osudnj-
šího omylu. Jako jsme za Kollára a s Kollárem politického pso-
bení a státního života nedoceovali, tak jsme je po Kollárovi

peceovali.
Život státní a politický nemá pro národ té dležitosti, která

se mu u nás tak asto pisuzuje. Uritji eeno : politická samo-
statnost nás nespasí a nezachrání; byli jsme samostatní a ztra-

tili jsme samostatnost svou, a jsou národové samostatní a pece
nesvoji. Palacký dobe poznal a neúnavn kázal, jak politický

osud národa našeho závislý je na tom, co on zval „centralisací

celé zemkoule", a jak tím nuceni jsme k asociaci se státy a ná-

rody jinými, a jak v té centralisací svtové udržet se mžeme jen

n e ú m o rn o u prací osvtovou — hlasu toho politikové

naši a my všichni jako bychom neslyšeli, a slyšíine-li jej, tož mu
nerozumíme . . . Pojednáme o tomto problému malého státu poz-
dji; zde budiž zatím na dosah jeho pro naši politiku strun
ukázáno. , v-

Naše obrození dovrší se teprve, když dom-
žeme se své správy v jisté form politické sa-
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mostatnosti, nebo nejsme a nebudeme cele
svými, pokud nebudeme si sami pány a správci.
Avšak dosažení toho cíle stává se poád tézším a nebude snad-

njší, i kdybychom plné samostatnosti politické dosáhli, nebo
o to bží, i politické samostatnosti využít k své
samobytnosti a duchovní samostatnosti, a té ani

politická samostatnost sama nám nezaruuje. Život státní a poli-

tický je jen skrovnjší ást života duchovního . .
.'^'')

ProDuzení naše, zpsobené hnutím osvtným a svobodnickým,

není hued uvdomle národním. Národnost a jazyk v tehdejší

dob vbec a obzvlášt v Cechách za hlavní a osnovné pojmy

kulturní pokládat se ani nemohly. Po duševních i hmotných

svízelích a útrapách protireíormace a po pevratu spoleen-

ském, který tím se provádl, pirozen otázky náboženského

a iilosoííckého pesvéttení stály v popedí. Proto, jak nejlépe

vidíme ua Dobrovském, svobody, poskytované Joseíem 11., sílené

smýšlením celé Evropy, mly tak veliký význam a tak velikou

cenu. Práv že historie eská odkazovala k veliké dob reíor-

maní, náboženská svoboda práv Cechm byla tak vítána. Svo-

boda pesvdení náboženského — ovšem ješt nedokonalá —
v záptí mla i svobodu národní a jazykovou práv tak, jak

v minulosti reformace v záptí mla zesílení národního vdomi
a vj'voj jazyka.

Jazyk a národnost pojímaly se jakožto orgán a prostedek
osvty a osvcování a teprve pozdjším vývojem udržení a vzd-
lání jazyka a národnosti stávalo se hlavním a pedním cílem

tužeb národních a politických.

Proto v Cechách, jako všude v Evrop, hnutí na sklonku minu-

lého století bylo podstatou svou pokrokové, osvtové, svobodo-

myslné v pravém slova toho smyslu . . . J osefinism byl v zemích

rakouských jeho oficiálním výrazem . . ."*)

ESKÁ,OTÁZKA,OTÁZKOU NÁBOŽENSKOU

. . . JA-do vc jen trochu si promyslí, pozná, že konec konc naše

eská otázka je otázkou nábožeuskou. Pedn: rozsouditi musí

myslící Cech mezi vyznáními historickými danými, zejména mezi
katolicismem a prolesianlismem; tím zárove dan je srovnávací

úkol další, poznat rozdíly protestantismu nmeckého a západního

vbec a naší reformace v hlavních projevech a fázích. Dsledn
tyto zásady vedou pak k srovnání eených vyznání s })ravo-

slavím.
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Otázka ta není pouze historická. Nebží pouze o výklad, jak

se náboženské pesvdeni národa postupem doby a kterými vlivy

se mnilo; otázka je zárove a pedevším: v em byla a jest

pravda ? Proto (to tvrdím a opakuji ustavin) nestaí nám pouhý
historism, nám potebí je filosofie a kritiky.

1 staneme pak ped likolem druhým: rozhodnouti se v otázce

náboženské vbec. To opt a opt znamená, nespravovati se pouze
empirickým historismem, ale rozhodnout se filosoíicky a kri-

ticky . . .«^)

ESKÁ OTÁZKA
OTÁZKOU PO OSUDECH LOVENSTVA

JMn eská otázka je otázkou po osudech lovenstva, je mn
otázkou svdomí. Vím s Kollárem, že historie národ není

nahodilá, nýbrž že se v ní projevuje uritý plán Prozetelnosti
a že tedy je úkolem historikv a ilosolv, lvolem každého ná-

roda, ten plán svtový postihovat, místo své v nm poznat a

urit a podle toho poznání co možná s nejplnjším a nejjasnjším
vdomím postupovat pi vší práci, i politické. Nemyslím ovšem,

že se podaí rozumu sebe pronikavjšímu odhalit plány Prozetel-
nosti, ale vím, že na dnešním stadiu vzdlanosti je povinností
každého myslícího, ídit se pedpisem KoUárovým . . f'^)

ESKÁ OTÁZKA
OTÁZKOU MALÉHO NÁRODA

. . . J iž KoUár otázku eskou formuloval jakožto problém
malého národa, po nm Palacký ešil úkol malého
státu. Jist KolJárovi slovanská idea a vzájemnost byla jen pro-
stedkem proti národní malosti, kterou tak zle pocioval. Pi-
znávám se docela odkryt, že i mne tísní naše malost, ale ne-
jsem pesvden, jako Kollár, že zídlem jejím je malý náš poet.
Kollár žaloval: „Vzdlanost malikých národ — ,národkv a
národek' — sama bývá malicherná a neduživá . . . ona ne-
žije, ale jen živoí . . . malí nárdkové myslí a cítí takoka jen
napolo ... v malých národech lidskost projevuje se obmezen,
zmrzaen . . . a t. p." V tom je mnoho pravdy ; avšak myslím si,

že muivá posud malost našeho národního života je jen do-
asná, a že pestane. Pestane poznáním a doznáním našich ne-
dostatkv — kdo nedostatky ty poznal a pocítil, bude je od-
straovat . . .•^)
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VÝVOJ IDEJE NÁRODNOSTNÍ

... V/ ií a idea nárcdnoshií síalj- se mocnou sociální a politickou

silou teprve v dob nové.

V dobé staré a ve stedovku národní vdomí podízeno je v-
domí církevnímu, i)olitiekmu a stavovskému. Jakožto organi-

saní i)rincip spoleenský národnost samostatnji se poíná vy-

víjet teprve v dob nové; ale teprve od konce minulého století

projevuje se národnost moderní uritji, až konen v dob naší

poíná hrát roli velmi znanou.
Moderní princip národ)iostní poíná se sílit reformací — i)roti

kosmopolitickému katolicismu (to je vlastn tautologie) organi-

sují se církve státní a národní; národní jazyk stává se vedle la-

tiny a proti ní jazykem bohoslužebným, „posvátným"'. (Peklady
bible!) Zárove s reiormací filosofická a literární renaissance

záhy vede k tomu, udlat z jazj ka lidu prostedek kulturní. La-

tina a asem v rzných zemích také aristokratická franština di-

plomatická ustui)ují jazykm domácím. Podle nové svtové orga-

nisace nabývají vrchu jazykové jiní a rzní. Již te dívjší mezi.

národní latinu zastui)uje nejvydatnji anglitina; lovk, který

dnes chce stopovat vývoj ducha lidského, aby znal vedle jazyka

svého a vedle jazyk mrtvých alespoií ješt jazyky ti tyi.
Svt i po stránce jazjkové dostává tvánost docela novou.

Vdomí a cit jazykový je sociální a kulturní jirvek noA^'. Ne
že by národové díve, když si pece nerozjiméli, neb} li nevdli,

že jsou si CIZÍ; ale jazyk tenkrát nebyl práv tím, ím je dnes.

Proto se tenkrát také nevdlo o práv ch jazyka, jak se

jich žádá dnes. Posud ovšem otázka ta mnoho smyslu nemá, na

píklad pro Angliana; ale již v Nmecku a ješt více v mnoho-
jazyném Rakousku a Rusku mnoiiostí národ vznikají spory

jazykové, tím nesnadnjší, že k otázce pirozeného práva
pistupuje otázka utilitární: malí a menší národové nebo

zlomkové národní nemohou se rovnat národm vtším a velikým.

Zvýšený styk mezinárodní také pispívá k tomu, že se vdomi
národnostní šíí a sílí. V našem století cit národnostní mocn vy-

šlehl ve válkách prod Napoleonov universální monarchii. Není

náhodou, že po válkách napoleonských adou vznikají zvláštní

národní smry, nejen literární a umlecké, nýbrž i právnické

(Savigny) a hospodáské (List). Zárove vidíme již pokusy

o uvdomlou národní filosofii a politiku. V Nmecku tomuto

ruchu v ele stojí F i cht se svou ideou národního vychování,

po nm H e g e 1 s apoteosou kultury a ducha germánsko-nmec-

kého. V dob novjší je pedstavitelem tohoto smru národního

R. Wagner a jeho vrstevníci, díve v „Bayreuther Blátter",
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te v listech a spisech píliš etných, aby se mohly vyjmenovat.
Jmenuji ješt Lagarda, vzpomínám zde i Nietzsche; nej-
novji sem patí spisovatelé jako : J e n t s ch, A m m o n, T 11 1 e
a jiní . .

.

Ve Francii máme M i ch e 1 e t a a j. a u nás Slovan máme
ruské slavjanofilství, polský m e s i a n i s m a náš esky
humanit i srn. Smiy tyto se vyvíjejí dále — u Rus vedle
slavjanofil máme te národníky a patí sem D o s t o j e v-
s k i j ; u Polák vedle haliských smr ístanczyk, demokrat)
je pozoruhodný pokus M o s z y ií s k é h o, pekonávající starší
mesianism revoluní i stanczykovský oportunism politický. U nás
realism je pokusem o organické pokraování v starším humani.
tismu.

Byly-li starší smry národní filosofie a politiky romantické,
utopistické, jdou novjší jejich pedstavitelé dráhou positivistic-
kou (realistickou — až naturalistickou). Obzvlášt darwinism
a moderní evolucionism sociologický ml pirozený vliv na myš-
lení, jehož vysloveným úkolem je, pochopit smysl národního vý-
voje (filosofie djin speciálních — všeobecných) a v tomto smyslu
urovat cíle a taktiku politiky všenárodní.

Historický materialism na výklad moderní národnosti nestaí.
Zájmy pouze hospodáskými cit a smýšlení národní vystihnout
nelze. Není pochybnosti, že hospodáské zájmy a pomry pisply
k urznní teritoriálnímu a národnímu zpsobem rozmanitým.
Na p. pomr Ir a Anglian, nás Cech a Nmc, dokonce
i Malorus a Velkorus má také svou stránku hospodáskou. Šlo
by ovšem o pelivjší analysi v každém pípad a o pesnjší
urení toho, co hospodáskou stránkou rozumíme. Citovaný fláin-

ský socialista (Deswarte) má do jisté míry pravdu, že národní
boje jsou také boji tídními. Zase jiný význam hospodáských
pomr vidt v teorii nkterých zoolog, že potrava zpsobuje
nové druhy — asto teš, teba jen píležitostní aper^u, že dlníci
(hladoví) a bohatí (sytí a pesycení) jsou dva druhy lidí, a že
ovšem ti hladoví sndí syté

S o m b a r t upozornil práv vas na fakt, že socialism podle ivá-

rod má svj zvláštní ráz — ani docela vyslovený a uvdomlý
interes hospodáský a tídní ncodstrauje rázu národního.

Bylo by úkolem zastánc historického materialismu všecky
tyto a jiné momenty se svého stanoviska náležit posoudit.
A ovšem musili by rozebrat také ostatní prvky národnosti. Pe-
devším byl by prvek pírodní (psobení podnebí, pdy atd.).

Pojem v 1 a s t i a národnosti by se pitom odlišil, jak asi K o 11 á r

u nás hlásal ...
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Urováním prvku biologického mohl by historický ma-
teriahsm dokonce být piveden k tomu, aby v národnosti vidl
potvrzení svého uení. Míním teorii Gobineauovu, že krev
je podstatou ravy a národnosti, a že historie není než historií
krevního smíšení a tím degenerace, až konené nastane etická
smrt rac a národ . .

.

...u tohoto Francouze krev, jako u Morgana, hrá roli pímo
mystickou . .

.

Stát také se nesmí smšovat s národností, jak už upozornno.
Ten rozdíl Marx a Engels nejmén chápali. Ovšem stát a národ-
nost spadají do znané míry. (Bude se tedy také proto náležité lišit

patriotism [více politický, státníj od pocitu národnostního.)
Národní hnutí moderní je politicky a sociáln demokra-

tické. U nás de facto úsilí národností vždy bylo politicky svo-
bodomyslné a sociáln lidové. P a 1 a c k ý již ped r. 1848 vyslovil
teorii, že moderní národnost (s veejným mínním) svou podsta-
tou elí státu; proti absolutismu a centralismu moci státní klade
národnost jako novou a vyšší moc spoleenskou a kulturní.
Národnost konen úzce souvisí s jazykem, právem a

mravností, umním a literaturou, filosofií a ná-
boženstvím...
Pelivý rozbor musil by ovšem co možná konstatovat kausálni

pomr všech tchto prvk a národnosti, pojímané po stránce fy-
sické a duchovní. Pi tom pi všem musí se stále pamatovat na
vývoj — idea a cit národnostní podle dob se mní.
Že konen nebží pouze o vyanalysování jednotlivých prvk,

z nichž pojem a pocit národnostní se skládá, nýbrž také o vj^sti-

žeiií celého národnostního cítní a smýšlení a jeho sociální pso-
bivosti, rozumí se samo sebou; pi tom historie jednotlivých ná-
rodv a srovnání jejich pítomného svtového postavení dají
sociologovi žádoucí pouení.^")

NÁRODNOST, MEZINÁRODNOST A HUMANITA

Idea národnostní vyiijela se s novodobou ideou humanitní. Ná-
rodnost v humanit nalézá svj etický podklad. H e r d e r, tuším,

prvý jasnji vyslovuje novodobou ideu humanitní a národní:
lovenstvo není složeno z umlých organisací jako stát atd.,

nýbrž z pirozených organism národních. Každý národ je pi-
rozeným lenem celku lovenského.

Vyložil jsem už, jak v minulém vku na základ idee humanitní
nevyslovena pouze všeobecná práv& lovcká (o jejich pvodu
církevn náboženském byla práv e), nýbrž že také studován
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a pochopen duch národní a lidový. Vedle státu a v státu poád
uritji a uritji vystupuje národ. K právm lovckým v naší

dob ve státech národn smíšených ítají se práva jazyková. Ve
Francii ovšem nemli píiny starat se o práva jazyková; ale

jinak bylo a je v Rakousku, v Belgii, v Rusku a vbec v zemích
obydlených národy nkolilca. Tu cítí se také národnost jazykov
intensivnji než jinde. Vždy Anglian na p. se do našich pomr
v Rakousku ani nemže vmyslit.

Ukázal jsem už s dostatek ve svých eských spisech, jak naŠi

buditelé Kollár, Šafaík, Palacký, Havlíek a Sme-
tana zakládali ideu národnostní na idei humanitní. Palacký
pímo z hesel francouzské revoluce: svoboda, rovnost, bratr-

ství dovozuje rovnoprávnost národní a jazykovou.
Palacký, stejn jako Kollár, pouen byl Herderem.
Státoprávn práva jazyková se pravidlem prohlašují za právo

pirozené — každj'm zpsobem idea národnostní ideou humanitní

hledá svj etický podklad. Idea národnostní stává se dnes pro-

myšlením principem všekulturním — národové, jako pirození
celkové, lenové lovenstva usilují o promyšlené kolektivní

jednání a smýšlení.

Vedle myšlenkových smr národních vždy jsou smry více

mén kosmopolitické. Typicky vidíme tento rozdíl na vývoji

myšlení ruského, na protiv dvou velikých tábor slavjanofil

a západník. Avšak práv na této protiv mžeme vidt, že mezi

extrémy jsou etné pechody. Jako individuum nejsilnjší nemže
sob postait samo, žijíc netoliko silou svou. ale i tím, že je lenem
njaké obce a spolenosti, tak i národ je lenem lidstva a nutn
žije nejen životem svým, ale do jisté míry také životem národ
jiných. Vidíme v historii, jak poád a stále pokrauje organisace

celého lidstva — „svtová centralisace" Palackého — ale

jak zárove ásti toho lidstva se individualisují, diferencují.

Každé individuum je centrum a zárove periferií, stálé je orga-

nisování mezi individui, celky a celkem.

Historie ukazuje nám pokusy o veliké íí^e svtové, ale zárove
vidíme, jak se rozpadají; v témž stát vidíme naptí mezi centra-

lismem a autonomismem. V náboženství totéž: svtové církve zá-

pasí s církvemi národními a pímo místními — katolicism a pro-

testantism jsou výsledkem a zárove vdci obojího usilování. Táž
protiva je v oboru hospodáském a je konen i v umní, litera-

tue, filosofii, ba i v jazyku. (Místo všeobsáhlého slova: „rnezi-

národnost", konkrétnji mluvme podle obsahu o mezistátnosti,

mezicírkevnosti, mezihospodáství atd.)

Marx, jak už ukázáno, pidržel se smru kosmopolitirkého.

Avšak musí se jeho kosmopolitismu správn rozumt; nebo
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i idea kosmopolitická podle dob a pomr je rzná. V Nmecku
strana liberální a zejména levice hegelovská byla kosmopolitická.

Ale tento kosmopolitism pi tehdejší rozkouskovanosti politické

u mnohých byl de facto nacionalismem, usilujícím o sjednocení

Nmecka. Zárove kosmopolitism je zbraní proti tlaku poli-

tickému . .

.

S o m b a r t vyslovil myšlenku, že socialism a národnost vždy
byly a ..snad" vždy zstanou protivami, dvma póly. okolo nichž

djiny lidsv^a se otáejí . . . Sombart tuto svou formuli pro filosofii

djin obdržel však jen tím. že pojem národnosti, jak sám hned

íká. bere ..ve smysle nejširším" a že zapomíná na to, že centra-

lisace a autonomisace resp. nacionalisace a internacionalisace je

jeden a týž proces.

Internacionalism mže se k nacionalismu chovat dvojako: ne-

gativn, mže ideu národnostní odmítat — pak je v praxi jazy-

kovým absolutismem, anebo mže národnost pojímat a pijímat

positivn — pak je jazykovým a národnostním federalismem.

A rozumí se. že v obojím pípad je formulací rzných.

Ale již dnes. podle programu Kautského a Pernerstor-
f e r o v a, mezi socialismem a nacionalismem naprostého anta-

gonismu není. Vždy však. potud ml by Sombart pravdu, bude mezi

nacionalismem a internacionalismem naptí, pokud se národnost

pojímá absolutn, pokud každý budeme národ svj pokládat za

vyvolený a jediné vyvolený.

Avšak toho není teba. Posud ovšem vtšina lidí nedovede ná-

rod svj milovat bez negace národa jiného: ale již dnes spjeme

tam a výše — nejen tolerovat, ale také uznávat národy jiné.

V té píin ekl jsem své mínní již astji. Proto mohu zde

svj soud o socialismu a jeho pomru k idei národnostní shrnout

strun.
Uznávám v socialismu s jeho mezinárodností vhodnou protivu

a korektiv národnostního egoismu a šovinismu. korektiv tím víta-

njší, že se národnostního citu a idee od rzných a etných speku-

lant, malých i velkých, tak zneužívá, jako se zneužívá nábožen-

ství, vdy. žurnalistiky — všeho. Jestliže tedy socialisté naši kri-

ticky posuzují naši národní politiku, ruští ruskou, anglití anglic-

kou atd., vidím v tom pro všeobecný vývoj prospch.

Vliv socialismu je tu tím vtší, že socialism svj internacio-

nalism nepojímá utopisticky a fantasticky, a že národnost po-

jímá poád positivnji . . . Nemýlím-li se. socialism zejména n á-

rodm malým prokázat mže znané služby: tu docela pi-

rozen rozšiuje jen svou starost o lovka malého.

Vždyf pravda je, jak vyznává dr. A d 1 e r, že socialism díve

byl bezkrevným kosmopolitismem. Avšak i ten bezkrevný kosmo-
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politism, jak nkaziiji, ml svj význam a nebyl horší než bez-
krevný naeionalism.

Marx a jeho soupenci nepostihli v národním hnntí nové nad-
státní a piofistcání síh^ sociální, nepostihli v nm projevu vdomi
kolektivního.

Demokratism moderního hnutí národnostního a jeho lidovost
socialismu jsou bližší, než Marx pochopoval. Vidt to nejlépe na
shod nkterých teorií slavjanofilských a socialistických. Marxism
národnostní idee nedovedl pochopit hlavn pro sviij niíiterialism
a úzký amoralism. Idea národnostní je práv také idea a idea
mravní . . J^)

U nás dlává se marxismu pedevším výtka mezinárodnosti,
beznárodnosti a dokonce protinárodnosti; jak dokazuje or^anisace
socialist „národních", nikoli bez výsledku. Je ovšem divné, že se
docela zejmá mezinárodnost kapitalist. advokát, poslanc a
žurnalist atd. pijímá, jako bj' se rozumla sama sebou, kdežto
sociální demokracii se vykládá ve zlé

;
protože však stejná výtka

se marxistm dlá také jinde, a že se výtka ta stále opakuje,
musíme vc vyšetiti pozornji .. .^2)

PALACKÉHO „SVTOVÁ CENTRALISACE"

1 eprve po francouzské revoluci a revolucemi a pemnami jí

následujícími poíná v Evrop a také u nás v Rakousku uv-
domlá politika národnostní a jazyková. Teprve
na konci minulého vku poíná uvdomlá g e r m a n i-

s a c e. ale ani ta nebyla ve svém prvém rozmacliu a svými ne-
promyšlenými prostedky tak nebezpená, jak v dob pozdjší,
tedy jak v tomto století. Proto jsem ekl v „eské otázce*' a opa
kuji to zde. že od roku 1848 a zejména pak ústavními ády let

60tých poíná na nás tlaiti kultura, literatura a jazyk nmecký.
A práv tím, že škola stala se tím. ím našim otcm byl chrám,
vrhli jsme se ve svtový zápas myšlenek : a jak naši otcové sob
hledali své duchovní bratry až v Asii. tak dnes každv. kdo
chce myslit — a nemžeme nemyslit — hledá si své bratry všude,
po celém svt. To nemže být jinak a nebude. Myšlenka nezasta-
vila se a nezastavuje se ped politickými i jazykovými šraky.
To je smysl té „svtové c e n t r a 1 i s a c e", jejíž j a z y-

k o v ý a národnostní dosah Palacký tak záhy po-
stehl, ukazuje nám,, že vedle p r o í? r a m u s t á t o p r á v-
ního musíme se postavit na široký svtový pro-
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gram kulturní. Jsme uprosted Evropy : ta Evropa se po-

íná organisovat kontinentáln, ba již svtov . . .^')

NÁRODNOST NENÍ JEN JAZYK

. . . Musíme poítati s pítomností a pipravovati budoucnost.

tJkoly v budoucnosti máme s ostatními národy spolené, ale ne-

dosti si je uvdomujeme ve své národní zvláštnosti, U nás se

národní program pojímá poád ješt píliš jazykov. Jazykovým
programem nevyerpává se však národní program. lovk není

jen pro jazyk. Vedle zachování jazyka máme ješt jiné otázky.

Pi malém národ jest ovšem nevýhoda: malá dlba práce. Proto

se všechno úsilí v nkterém desítiletí jen v jeden smr jedno-

strann upíná. Jinde je pracovník dosti pro všechny obory. Nám
nevadí jen malost, ale i nepochopení plnosti národního nroerramu.

Bylo by klamné, domnívati se, že jsme se již obrodili. To je

proces, který trvá a bude trvati i když ve všech smrech našeho
usilování v náboženství, politice, vd bude systematicky praco-

váno. Mnohé úkoly máme, je teba uvdomiti si je . .
."'*)

FALEŠNÝ NACIONALISM

...JNacionalism ohrožuje nás více, než se domníváme. Dí-

váme se na naše národní žití píliš negativn — pokládáme za

svj historický cíl vný aniagonism proti Nmcm a nedovedeme
náležit pochopit a cenit své poslání vlastní, positivní, nedove-
deme pracovat bez ohled na cizinu.

Tím se pak stává, že j)ráv tím antagonismem podléháme tomu
vlivu nejvíce, kterému si pejeme Ayhnout — kdo žije v ustavi-
ném pozorování svého odprce, chtj nechtj ídí se tímto svým
jediným píkladem. Ukázal jsem. jak se to jeví v našem posuzo-
vání germánské bojovnosti a jak se máme odhodlat k národní

a kulturní, jak bych ekl. autosugescí. . . Musíme konen žíti sob,
žíti positivn beze strachu, bázn a ohledu jíti cestou svou vlastní,

cestou svou eskou.
Jen tak zbavíme se také toho strachu ped svou ma-

lostí, která jako hloda\'ý erv sedí v samém nitru eské duše,

pokud nepochopila plnosti a velikosti našeho poslání, naší ideje

eské. Proti svým nedostatkm, proti své malosti kulturní mu-
žem.e a musíme toužit s Kollárem, ale to je nco jiného nežli ten

pocit malosti, který vyTstá z nacionalismu.

Z materialistického nacionalismu rodí se zejména také ono
Heživé slovanství, onen „slovanský kosmopolitism" Ha-
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Ne m 11 o h o ž e n s t v í m, ne m n o li o m u ž s t v í m, ale
jednoženstvím a j e d nomu žs t ví m! . . .^*)

NEJEN LÁSKA VOLNÁ, ALE LÁSKA

...JNestaí doporuovat lásku volnou, ale pedevším musíme
žádat lásku. Engels s velikým drazem žádá rozvod. To žádají

dnes mnozí. Nepochybuji, že rozvod v jistých pomrech je proste-
dek dobiý, ale \idt v nm tolik, kolik v nm vidí na p. také

Spencer a j., je omyl. O to bží, aby pomry, jež k rozvodu
vedou, staly se nemožnými.
Engels horuje proti prostituci. Je to záslužné. Ale nesprávné

je, pokládat ji za „nutnou' a íkat, že cizoložství vedle mono-
gamie a hetaerismu je „nezbytnou spoleenskou institucí". Ne-

správné je litovat, že ženám odiíata je pohlavní svoboda skupi-

nového manželství, kdežto mužm je vyhrazena — jist že žena

a muž mají ve všem být postaveni na rovno, ale nikoli pedevším
v chybách. Názor Engelsv o prostituci a cizoložství je vbec ne-

propracován. Vidí v nich na jedné stran zbytk}^ pežitky do-

mnle staré formy manželství, vidí v nich nespravedlivé zkraco-

vání ženy, na druhé stran je také odsuzuje jako nemravní. Ne-

pochopuje, jak prostituce, cizoložství a pohlavní nemravnost

vbec je práv nemrayností a že vzniká a se vyvíjí ve všech po-

mrech a vždy znova samostatn . .

.

... de facto jde o stálost nkterých vad a slabostí lidské

pirozenosti.

Nesouhlasím s požadavkem, aby výchovu dtí pejímal stát

(resp. spolenost), protože v tom vidím ti'hání rodiny. Nesou-

hlasím, teba že dnes rodinu velmi asto tiiiá nouze a bída. Ale

trhá ji. a snad pomrn více. také bohatství.

Nesouhlasím, abych to ekl slovem jedním, s komunismem
vbec a <udíž také s komunismem pohlavním, a se vyškytá ve

form kterékoli. (Prostituce, polygynie a polyandrie posloupným

manželstvím, láska volná atd.) Jsem pro monogamii absolutní.

Aby byla možná, je vedle nutných oprav hospodáských teba
mravní reformy na celé áe.^°)

... Instinkt — to mravní chaos.'")

SOCIOLOGICKÝ VÝZNAM ALKOHOLISMU

. . . J iž ped nkolika lety jsem dotazoval se o pití u znán\ých i ne-

známých, o kterých molil jsem se domnívati, že problém dobe
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postihují a že dovedou pozorovati; z odpovdí jejich a z vlastní

zkušenosti chci povdti asi toto:

I. Pedn všichni, kdož o otázce té pemýšlejí, piznávají, že

nestídmým pitím uspokojováni nejsou, — o stídmém pití, jak

bylo správn povdno, není zde teba mluvit; já ze své zkuše-

nosti mohu povdt, že od té chvíle, co jsem o vci zaal uvažo-
vati, již nikdy jsem nemohl být v dobré nálad, když jsem si

trochu popil. My to cítíme, že pi vychvalování a již pi obha-
jování pití sebe obelháváme a shledáváme takové dvody jako

na p., že pití vyvolává milou náladu a pod.

Hledáme tyto dvody, abychom jimi obelhávali samy sebe,

nejen abychom klamali jiné. Lži nejsou ureny v první ad pro
jiné, kdo lže, vždy obelhává jen sama sebe. Alkoholismus je ty-

pický pípad této lži a eo ipso tohoto sebeobelhávání. Co uvádl
pan profesor M a y e r v první pednášce, bylo znamenité i po
stránce psychologické. Lkázal, že celý alkoholismus spoívá na
klamu. Peložte jeho výklad do ei psychologické, a jste-li

poctiví, musíte doznat, že alkoholismem chcete sebe samy klamat.

Netoliko fysická, ale ani mravní kocovina nedá se oddisputovat.

Zárove máte dkaz, že objektivní a subjektivní metoda vedou
k témuž výsledku.

TI. Toto psycholgické souzení alkoholismu dává nám také

klí k analysi sociologické. Slyšeli jsme, že alkoholismus se vy-

vinul teprve v dob nové. Co znamená tedy alkoholismus s hle-

diska kulturn-historického ? Co jest podstatou alkoholové nálady,

alkoholismu jako sociálního jevu hromadného, nálady hromadné?
Jak jsem povdl, doptával jsem se „odborníkv", zejména

znamenit^'ch umlc a dobrých psycholog, z jakých motiv oni

vlastn pijí. Za hlavní dvod a hlavní motiv udá-

vali mn, abych to oznail krátce, rozkoš z rousseauov-
ského pírodního stavu. Jedni íkali : „In vino veritas",

.lovk je upímný", ..shazuji se sebe všecky civilisaní foinny";

druzí íkali: „je to milé a mohu. když piji. být neomaleným jako

režný pytel" atp. Poznáváte z tch výklad, že sklonnost k alko-

holu jest více mén rousseauismem, jest touhou po pírodním stavu.

Nazývám-li to „praktickým romantismem", nezavrhuji tím

romantismu vš^o; ale upozoriíuji na to. že mnozí romantikové
tohoto století páli si vegetovati. žíti životem rostlin nebo zvíat.

Souasn v psychologií stavli instinkt a vli do popedí.
Srovnejte s tím samého T o 1 s t é h o, kteiý nalézá ideál prostoty

ztlesnný v ruském mužíku, jako jiní nalezli svj ideál v divo-

chovi (Indiánech atd.): to všecko jsou, nechci íci jevy s alkoho-

lismem totožné, ale jest patmo, že pi náchylnosti k alkoholu bží
o nco podobného jako v romantismu. Odkázal bych v íéto spoji-
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tosti na Schopenhauerovu volní a pudovou psy-

chologii a na Nietzschv ba kch antický enthu-
s i a s m u s. Opakuji, neztotožuji tchto jevii, ale chcete-li míti

psychologii hromadné sklonnosti k alkoholu, musíte zkoušet, jak

v moderní kultue oba jevy souvisí.

Pipomínám vám proto také, že zakladatel positivismu, A u-

gusteComte, vrátil se až k fetišismu a dokazoval oprávnnost

povry pro civilisovaného lovka.
Mohl bych vám uvésti hromadu obhájc povry v moderní

dob, ale zmiuji se o tom jen strun a to z dvodu, abych po-

vdl, ím po soudu mém jest sklonnost k alkoholu
psy eh ologick y, otižumlýmvzbuzováním stavu
povrivosti.

Dovolte mn, abych to ješt krátce objasnil, pokud tak mohu

v pti minutách.

I pravím tedy: Sklonnost k alltoholu jest umlé vzbuzování

povrivosti,

1. Moderní lovk — nejen ten, který pije, tento však vyšším

stupnm — má jistý strach z jasnosti, pesnosti a istoty myšlení.

„Stízlivé" myšlení zavání ješt poád i nejvzdlanjším lidem

ním, co jest jim práv píliš „stízlivé", jak se íkává. Moderní

lovk má zvláštní strach z racionalismu, intelektualismu.

Nejen z jednostrannosti racionalismu, nýbrž silného myšlení

vbec. Alkoholismus, jak ukazuje K r a e p e 1 i n, omezuje myš-

lení, zatemuje je. Alkoholik ch c e práv tento stav mlhavého —
zamlženého myšlení. Praktický romantismus — ekl jsem. Pi-
rovnal bj^ch alkoholismus k známému modlícímu mlejneku Tibe-

an, alkoholismus jest mechanickou modlitbou za to, aby bylo

2X2 = 5.

Alkoholik ch c e zcela prost nevidt jasn, má potebu alespo
obas mén jasn myslit. Alkoholismus jest z té píiny také

kulturn i politicky nepokrokový, konservativní, ba vlastn ra-

dikáln zpátenický.

2. Ale povšimnutí zasluhuje druhá vc: Alkoholismus prý

pináší » sebou nco umleckého, poesii, ba i idealismus.

Dost jsem se o tom napemýšlel, ponvadž mn znamenití

umlei íkali: „Bez vína to nejde!"

Uvažoval jsem o tom a nalj^soval po té stránce veliké umlce
a jejich biografie; i mohu o tom íci asi toto:

Doznávám, že mezi nejvtšími umlci hovli nkteí vínu.

O rozsahu a zpsobu mnoho by se dalo povdt, ale myslím,

pekud máme na zeteli umní, že jest nutno rozlišovati fantasii

od fantastiky.
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Našel jsem ii G o e t h a výtené slovo „exaktní fantasie", za-

jisté, velilíý. silný umlec má fantasii exaktní, ale není fantastou.

Co chce moderní realismus se svou pravdou, nebylo vždy jasn
formulováno, ale zde jsou lidé na pravé stop, dostati se z fa)ita-

stiky romantismu.

Pál bych si, aby njaký zapísáhlý abstinent psal djiny

umní, anebo aspo literatury. Jako bylo s hlediska historického

materialismu noho vcí z djin škrtnuto, tak by i tady z djin

umní a literatury mnoho odpadlo. Pemýšlelo by se nejen o pod-

stat romantiky, nýbrž i o moderním naturalismu a jeho pomru
k — vínu! — Co jest literární a umlecká bohéma, co jisté druhy

s^Tubolismu a také moderny a konen dekadence a diletantismu

(užívám slova toho ve smyslu Renanov a Boureretov).

V alkoholu nalézt idealismus — divné zneužívání slova idea-

lismus. Ano, ukrývá se v alkoholu pro chudáka i boháe praktický

utopismus — tu i tam docházejí k témuž cíli jinými, lacinjšími

nebo dražšími prostedky.

Mn odpovdl sedlák na otázku pro sedá v hospod:
„V hosnod stávají se všichni lidé sob ro\Tiými."

3. IVÍluví-li kdo o tomto „idealismu", musil by poukázat na

zálibu v mytu a mysticismu.

T)o veera bvch nebyl hotov, kdybych chtl probrati nejmo-

demiší myslitele, ktein vychvalují mytickost a mystickost. Tu
bych imenoval ont Comtea. Renana a mnoho iinvch.

Nepovažuji alkoholismus za píinu této náladv a sklonnosti,

ale musíme oba je^^• symptomaticky vedle sebe stavt.

4 Obracím se nyní k tomu, emu se íkává „milá dobrá ná-

lada" alkoholu.

Piznávám se, že jsem bvl také pívržencem této ..milosti"

a že jsem si práv zde ararumentv shledával. Test lovku piri

pití opravdu tak „mílo"? A co jest tato milost?

Vyšetování, o nichž jsme slvšeli, dokazují, že o milosti, pokud

by se tato vvkládala stupf»ováním života citového, nemže hýt

ani pi. ponvadž požitím alkobolu cit se stlauie otupuje. N c-

nalézáme v alkoholu srdenosti, nýbrž senti-
m. e n t a 1 i t u. Ale to jest nco jinébo nežli pravý a ^i^elv cit,

sentimentalita iest slabost ritu. jest pímo ecoismus sen^men-

talita není nic iinébo nežli ejroismu*. Vvšctování o alkoholismu

a zloinnosti dokazují pece zcela zeteln, že alkoholismus po-

hádá k násilnosti, — jest tu místa pro srdenost?

Podlo vk. smím-li tak inci, hlásí se v alkoholické ,.milo«ti".

Musím nvní ukázati na terna o kterém pojednal pan profesor

F o r e 1, míním totiž obor sexuální,
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o tom by se mlo povdti mnoho vážných vcí, obzvlášt

bylo by tu na míst — a douíám, že se k tomu asem dojde —
mluviti o lásce, co láska jest a cún by láska být mla. Pio/aíím

ekl bych jenom tolik: alkoholismus zabíjí pravou lásku.

5. ílílvám dále, že v obvyklém pití alkoholu tkví doznáni ne-

dostatku individuality pijákovy. Nadlovk umle se sestro-

juje na chvilku, to jest práv to sebeobelhávání. Slabost vede

k alkoholismu: to ukazují všecka jjozorování, o nichž jsme zde

slyšeli. lovk chce sebe umle sesílit, fantom nadlovka jest

sestrojován alkoholem.

III. Tato slabost vybízí nás konen, abychom si namítli

otázku : jde pi hromadném alkoholismu o ujaíiou dekadenci,
snad o dekadenci definitivní?

Odkazuji ješt jednou na pana prof. F o r e 1 a. Zvolil velice

dobré slovo, snad když je vyslovil, nebyl si ani toho vdom, jak

jest dobré; ekl: „allvohol hrozí nám dekadencí". Skutené ne-

smíme v alkoholismu vidt už dekadenci samu, nýbrž jen vý-

hružný moment.
O dekadenci mnoho se dnes filosofuje. Jest dekadenní filo-

sofie a literatura. To vybízí k pemýšlení o tom, co alkohol má
spoleného s touto dekadencí. Slabý lovk, slaboch cítí svoji

slabost a oklamává se opíjením. Obvj klé pití allcoholu jest žádo-

stivost nového Eldorada.

Jest pozoruhodno jak souasn nejvtší optimismus a uto-

pisraus je rozšíen vedle nejvtšino pesimismu. Výraz nejsilnj-

šího pesimismu nevidim toliko ve filosofii (Schopenhauerov a

následnilivl), jako ve stoupající sebevražcflnosti. Alkoiiolový

optimismus, utopismus — pesimistická sebevražednost, opilství,

smrt! V tom vzí njaký háek, a myslím také, že alkoholismus

jest také sebeklamáni o zcela zejmých nedostatcích moderní
civilisace.

Moderní lovk cítí neklid, potebuje njaké to „farmakon",
jak povdl citovaný již ulmský léka — moderní lovk chce se

uspokojit a oblažit metihanickýin prostedketn. Potud by alkohol

moiil být uveden v souvislost s naduživáním lékii od mnohých
léka iiraktikovaným.

Moderní lovk by rád mechanicky v malé pilulce nco spolk-

nul, aby na vky se cítil dobe. Moderní lovk hledá píliš mnoho
Štstí — již tím cítí se nešasten.

IV. Jako skeptik pišel jsem na tento konja^res. Míval jsem již

astji záchvaty abstinence, v poslední dob nepiji už skoro celý

rok z dvod, že jsem práv uvedl; ale nemohl jsem se roz-

hodnout, co jest správné, stídmost i abstinence. Ostýchal jsem
ge ponkud, býti abstinentem; zde jsem vyslechl argumeuty pro
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a contra a ty uinily na mne rozhodující dojem, ne že by metoda

antialkoholik byla již docela pesná, a že bych pijímal všecko,

co se na alkoholismus svádí. Myslún, že jest teba bráti v úvahu

i jiné píiny, zejména vliv nikotinu, dlouhé depní po hospo-

dách a pod. Bude se muset mnoho vcí lépe precisovati, abychom

se vyzbrojili proti (budoucím) možným výtkám. Kloním se k mí-

nní, že dvody, jako na p., že alkoholismus jest nepotebný,

nejsou zcela podstatné; jest mnoho vcí zdánliv nepotebných
v kulturním život a pece slouží nkterému úelu.

Ale chci již ukonit a shrnout. Vdecké dvody pro taktiku

abstinence — a prosím, rozjasnte si dobe, že to jest pedevším
otázka taktiky, jsou pesné a pro m rozhodující. Pi této pí-

ležitosti vyslovují kolegm vídeíiské university nejupímnjší
dík, že šli zde ve Vídni s pednáškami ped veejnost, — máme
v Rakousku zapotebí, trochu vážnji myslit, — a mám z toho

radost tím vtŠí, nebo kdo íká A, musí íci i B. Musím také

loj áln vytknouti jako symptom velice potšitelný, že žurnalistika

nejen ve Vídni, nýbrž všude na vc vážnji se dívá a že ji zná-

mými vtipy neodbyla. Uvádím to, ponvadž se ozývaly pochyb-

nosti o jikterých denních listech.

Koním doznáním, že dvody pro taktiku abstinenní podaly

mn naprosto platný dkaz toho, že žíti bez alkoholu za-

ruuje vyšší názor na život, tím radostnjší a

istší náladu životní a posléze krásnjší
správu život a.*^)

OSVOBOZENÍ ABSTINENCÍ

Veliký byl spor o to a posud je, zdali alkohol není následkem
chudoby a bídy.

Vebni asto se íkalo a posud íká, že jen tam se lidé alkoho-

lisují, kde je píliš malý plat, kde jsou hmotné pomry velmi zlé,

že se lidé opíjejí z bídy a nouze, jakoby ze zoufalství. To není

správné. Pravda jest, že lovk špatn placený, vykoisovaný,
šlapaný, snadno se dostane ke koalce, už proto, že vidí špatný

píklad pán, pijících také. Jak to musí psobiti na chudinu,

vidí-li hostince plny inteligence! Chudoba tedy asto píinou
alkoholismu bývá, ale ve vtší míe je alkohol píinou chudoby!
Ten kdo pije, ochuzuje sebe sám, neušetí nic, nežije v rodin
a odcizuje se jí, zapomíná na poteby rodiny, cítí jen potebu uko-

jiti svou náruživost a nakonec musí upadnouti v hospodáskou
bídu i s rodinou. Vdcové socialistití, jako Vandervelde, dr. Adler

ve Vídni, posl. Hýbeš vidí pravdu, horliv varují dlnictvo ped
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pitím. Dlnictvo má pímo povinnost vzdát se pijanství a ovšem

ve svém zájmu. Opilství je otcem chudoby a nesvobody. Už v ec-

líém zákonodárství L y k u r g o s ve Spart, aby si snáze adi'žel

podmanné kmeny, ml je k pití ; vdl, že národ pijanv
je národem otrok!!

Politická, náboženská svoboda, každá svoboda je nemožná tam,

kde se pije.

Jen stídmý lovk bude pánem sebe a obhájí svou svobodu

ped jinými. Národ židovský, roztroušený mezi kesany, národ,

ktei-ým se opovrhovalo, kterého nepipouštli a dosud nepipouš-

tíme ku mnohým hodnostem a zamstnáním, národ ten slyne svou

stídmostí. Udržel se do veliké míry práv tou svou stídmostí.

Alkoholisra je proto venkoncem a naprosto nepokrokový, zdr-

žuje pokrok a zdravý vývoj, udržuje ve starých názorech a ped-
sudcích. Dnes ješt celá politika jest hospodskou. Stát udržuje se

danmi z koalky, lihovin.

Ten tak zvaný kesanský, právní stát a držící jej církev, schva-

lují alkoholismu, ba pímo jej posvcují tún, že stát dává koncese

na hospody jako na ostatní živnosti.

Já jsem letos v (jdansku slyšel pkné, ale hrozné slovo. Tam
ekl jeden duchovní, když mluvil o boji Polák a Nmc: „Bu-

doucnost patí tomu národu, který bude mén píti." A je tomu tak

!

Národ, který více pije, neomyln podlehne tomu, který je stízli-

vjší. Budoucnost každého národa a zejména budoucnost národa

malého visí na tom, aby nemírnost, aby pití pestalo. Každý národ

pitím nií sám sebe a neomyln upadne každý, jenž se nerozhodné
proti pití.

Hnutí proti alkoholismu, které te všude u prozíravjších ná-

rod se šíí, zaalo naped prakticky na základech náboženských

a mravních. V Americe na p. ženy pišly ped hospodu, kde byli

muži, a tam se modlily, neíkaly jim nieho, nenadávah , modlily

se za n. Tako\ým a podobným zpsobem vedla se agitace a dosti

s úspchem.
V posledních letech však také medicína a celá vda byla donu-

cena zabývati se touto otázkou a tak vzniká samostatná vda
o alkoholismu a co s alkoholismem souvisí. Vdeckou prací jsme
zjistili, že alkohol není tím, co jsme v ném chtli vidt. Obzvlášt
je cenné poznání, že i mírné pití je škodlivé. Pojišovny na život

ve svých tabulkách dosvdují, že i mírné a stálé pití škodí a život

zkracuje. Dti i mírných piják ddí zlé následky. Ale eknme
si, kolik je lidí, kte|í pijí mírn?

Docela klidn mžeme povdti, že jich sotva bude jeden na
tisíc, každý více mén bude nemírný, a proto povídám: nepoítám
8 mírným pitím, nebo „pití", je pití nemíi-né,
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Jak tedy máme a mžeme eliti hrozivé degeneraci alkoholis-

mem?
Jediná možnost jest: zdržeti se úpln od pití. Je to

možné a snadno možné. Je povra, že se musí odvjkat po troše;

ne, rázem se mže pestat pít a neškodí to zdraví nijak. Zdra-

vému a jediné zdravému názoru velmi pekáží to, že veliká vt-
šina je pro pití a že se z nepiják dlají vtipy. Ale nesmíme se bát

zaít být stídmými.
Dlají se úsmšky, vtipy na ty, kteí nepijí, protože vtšina lidí

pije. To jest pirozeno. Když malá minorita zaíná nco, veliká

majorita se na to dívá s úsmškem vždycky. Ale i ty úsoišky
mizejí a já v nich cítím vždy kus piznání. Tch úsmšk nikdo se

nemusí bát, lovk se nemusí bát, býti v minorit. To bylo vždy

a všude. Minorita zaíná pokrok a postup. Nepokrok je v té veliké

mase, která dlá to, co dlali otcové.

Je známý dvod pro kouení a stejn pro pití: budeš spoiti

na kožich, ale shoí ti a nebudeš míti zase nic. Ale jen trochu po-

ítejme: i nezámožný lovk snadno propije denn 20 kr. To je

do msíce 6, do roka 72 zl. Za to by již dostal 4 kožichy a 4 ko-

žichy neshoí. Pije-li od 20 do 60 let, tedy 40 rok, mel by 160

kožich a ted}' by mu ješt 159 kožich zbylo, když mu jeden

shoí. Propije-li alkoholik ron 200 zl., ml by za 40 let 400 ko-

žich. Zkrátka, ty poty s tím kožichem neobstojí, jakož vbec
neobstojí žádný dvod, jenž se pro pití uvádí. Bez pití život
v každém ohledu jest krásnjší. lovk nepi-
jící, který má svží všecky své smysly, uvidí
tolik krásného v život, pírod, spolenosti,
ve své práci, o em se mu ani nezdálo, pokud byl
ve své alkoholické mlhovin.
Nejsem hlasatelem askese, nemusíme býti ernohlídy. Jsme-li

jimi, tož proto, že se pije a že vidíme ty zhoubné následky. Jaká
pak je to radost ze života, když jednotlivec, rodina, národ dege-

neruje? Je velikým iikolem doby, abychom mli hodn radostí.

Avšak alkoholem jich nemáme, naopak vidíme kolem sebe bídu,

hrzu, smrt! Ovšem musí se o tom pemýšlet, jak se radovat.

Posud velmi jednostrann se lidem káže „modli se a pracuj" —
ale málo se staráme o to, jak naložit s asem, kdy nepracujeme.

Nedle, svátky, národní slavnosti — posud se v pití vidí nejvtší
oslavení a krácení chvíle.

Avšak i v tom zaíná náprava — lidé pokrokoví poínají o tom
pemýšlet, jak naložit s prázdní, jak užívat svobodný as, jak od-

poinout od práce. Poznáváme, že alkohol je nepítelem i práce

i odpoinku, poznáváme, že alkohol nesmí nadále kazit uáš volny
as, nebo je nepítelem lovka a nepítelem zlým, nejhorším.
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ftekne se: Proíi všichni národové, celé lidstvo tak inohio se

dostati do alkoholismu?

Máme tu, a bohužel ne jediný píklad, jak nejen jednotlivci,

nýbrž celí národové se mohou mýlit. íšarodové se mýlili nábo-

žensky: co bylo nábožeiiských a jakých je náboženských spor
a boj! Co to stálo krve, než lidé poznali a uznali, že náboženství

nevyžaduje, aby se lidé jiného pesvdení niili- a stejn vyma-

ujeme se jen zvolna a s namáliáním z jiných a rozšíených ped-
sudk politických, sociálních a národních. A stejn pi jídle a piti

byly a jsou mylné a špatné názory a mnohé povry. Máme poád
ješt mnoho povr a jednou takovou povrou je alkoholismus.

Lidstvo ve svém postupu ku svtlu prošlo také touto oovrou.

Jakmile lovk uzná, že jest to povra, jakmile se o tom vdec-

kými dvody pesvdí, že alkohol není potrava, že all^ohol ne-

sílí, že alkohol neotepluje, že alkohol nás nevzpružuje ku práci,

že alkohol není sjíoleenský, naopak, že alkohol nií ducha i tla

jednotlivce, rodin, stav, tíd a celých národ — pak pravím, je

povinnost vzdát se povrj- alkoholické.

Když vidím, že mn vda neúprosnými experimenty všecky

staré dvody pro pití vyvrátila, pak jest každého poctivého lo-

vka povinností, aby co nejširším kruhm tyto vdecké dvody
uvádl ve známost. Proto já jsem dnes chtl zde ulvázat dneš.ií stav

otázky. Já nezati*acuji, nekáži, fakty mluví samy. Musí se konen
již i u nás vystoupit proti degeneraci alkoholem; dnes jest ze-

jména povinností uvdomlého, vdecky myslícího a vd dv-
ujícího medika, právníka, duchovního, uitele, vbec každého

uvdomlého lovka hlásat slovem i skutkem, že v zájmu každého

národa a zejména našeho eského národa jest: alkoholismu
se zbaví t!^^)

O ALKOHOLISTICKÉ POVE
Já sám jsem díve pil a myslil jsem, že pít se musí, nebo držel

jsem všecky ty povry, které se pro pití od piják uvádjí; ale

mužové vdy a k nim náleží také Bunge, pesvdili mne svými
dkazy, že pijácká povra je práv jen povra. Proto jsem se jí

ped lety vzdal, pestal jsem pít naprosto a jsem zato tm svým
uitelm velmi vdný. Jak se vzdáváme povry v náboženství

a v politice, tak se poínáme vzdávat povr o jídle a pití. Pi-
spjU-li k této oist hlavy a srdce tíjuto upozornním, budu velmi

rád, povinnost k tomu máme všichni, kdo se o zhoubnosti alkoholu

pro jednotlivce a spolenost pesvdili.'^'')
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VÝVOJ IDEJE NÁRODNOSTNÍ
• .

. Cit a idea národnostní staly se mocnou sociální a politickou
silou teprve v dob nové.

V dob staré a ve stedovku národní vdomí podízeno je v-
domí církevnímu, politickému a stavovskému. Jakožto organi-
saní princip spoleenský národnost samosíatnji se poíná vy-
víjet teprve v dob nové; ale teprve od konce minulého století
projevuje se národnost moderní uritji, až konen v dob naší
poíná hrát roli velmi znanou.
Moderní princip národnostní poíná se sílit reformací — proti

kosmopolitickému katolicismu (to je vlastn tautologie) organi-
sují se církve státní a národní; národní jazyk stává se vedle la-

tiny a proti ní jazykem bohoslužebným, „posvátným"'. (Peklady
bible!) Zárove s reformací filosofická a literární renaissance
záhy vede k tomu, udlat z jazj ka lidu prostedek kulturní. La-
tina a asem v rzných zemích také aristokratická franŠtina di-

plomatická ustupují jazykm domácím. Podle nové svtové orga-
nisace nabývají vrchu jazykové jiní a rzní. Již te dívjší mezi.
národní latinu zastupuje nejvydatnji anglitina; lovk, který
dnes chce stopovat vývoj ducha lidského, aby znal vedle jazyka
svého a vedle jazyk mrtvých alespo jeŠt jazyky ti tyi.
íSvt i po stránce jazykové dostává tvánost docela novou.
Vdomí a cit jazykový je sociální a kulturní prvek nový. Ne

že by národové díve, když si pece nerozumli, nebyli nevdli,
že jsou si CIZÍ; ale jazyk tenkrát nebyl prav tím, im je diies^

Proto se tenlcrát také nevdlo o p r á v e ch jazyka, jak se

jich žádá dnes. Posud ovšem otázka ta mnoho smyslu nemá, na
píklad pro Angliana; ale již v Nmecku a ješt více v mnoho-
jazyném Rakousku a Rusku mnohostí národ vznikají spory
jazykové, tím nesnadnjší, že k otázce pirozeného práva
pistupuje otázka utilitární: malí a menší národové nebo
zlomkové národní nemohou se rovnat národm vtším a velikým.

Zvýšený styk mezinárodní také pispívá k tomu, že se vdomi
národnostní šíí a sílí. V našem století cit národnostní mocn vy-

šlehl ve válkách proti Napoleonov universální monarchii. Není
náhodou, že po válkách napoleonských adou vznikají zvláštní

národní smry, nejen literární a umlecké, nýbrž i právnické
(Savigny) a hospodáské (List). Zárove vidíme již pokusy
o uvdomlou národní filosofii a politiku. V Nmecku tomuto

ruchu v ele stojí F i ch t e se svou ideou národního vjchování,

po nm H e g e 1 s apoteosou kultury a ducha germánsko-nmec-
kého. V dob novjší je pedstavitelem tohoto smru národního
R. W a g 11 e r a jeho vrstevníci, díve v „Bayreuther Blálter'',

346



te v listech a spisech píliš etných, ahy se mohly vyjmenovat.

Jmenuji ejšt© L a g; a r d a, vzpomínám zde i N i e t z s che ; nej-

novji sem patí spisovatelé jako : J e n t s ch, A m m o ii, T i 1 1 e

a jiní . .

.

Ve Francii máme Micheletaaj. au nás Slovan .náme

ruské slavjanofilství, polský m e s i a u i s m a náš eský
humanitism. Smiy tyto se vyvíjejí dále — u Rus vedle

slavjanofil máme ted národníky a patí sem Dostojev-
skij; u Polák vedle haliských smr (stanczyk, demokrat)

je pozoruhodný pokus Moszyského, pekonávající starší

mesianism revoluní i stanczykovský oportunism politický. U nás

realism je pokusem o organické pokraování v starším humani-

tismu.

Byly-li starší smry národní filosofie a politiky romantické,

utopistické, jdou novjší jejich pedstavitelé dráhou positivistic-

kou (realistickou — až naturalistickou). Obzvlášt darwinism

a moderní evolucionism sociologický ml pirozený vliv na myš-

lení, jehož vysloveným úkolem je, pochopit smysl národního vý-

voje (filosofie djin speciální'3h — všeobecných) a v tomto smyslu

urovat cíle a taktiku politiky všenárodní.

Historický maíerialism na výklad moderní národnosti nestaí.

Zájmy pouze hospodáskými cit a smýšlení národní vystihnout

nelze. Není pochybnosti, že hospodáské zájmy a pomry pisply
k urznní teritoriálnímu a národnímu zpsobem rozmanitým.

Na p. pomr Ir a Anglian, nás Cech a Nmc, dokonce

i Malorus a Velkorus má také svou stránku hospodáskou. Šlo

by ovšem o pelivjší analysi v každém pípad a o pesnjší

urení toho, co hospodáskou stránkou rozumíme. Citovaný flám-

ský socialista (Deswarte) má do jisté míry pravdu, že aárodní

boje jsou také boji tídními. Zase jiný význam hospodáských

pomr vidt v teorii nkterých zoolog, že potrava zpsobuje

nové druhy — asto teš, teba jen píležitostní aper^u, že dlníci

(hladoví) a bohatí (sytí a pesycení) jsou dva druhy lidí, a že

ovšem ti hladoví sndí syté

S o m b a r t upozornil práv vas na fakt, že socialism podle ná-

rod má svj zvláštní ráz — ani docela vyslovený a uvdomlý
interes hospodáský a tídní neodstrauje rázu národního.

Bylo by úkolem zastánc historického materialismu všecky

tyto a jiné momenty se svého stanoviska náležit posoudit.

A ovšem musili by rozebrat také ostatní prvky národnosti. Tc-
devším byl by prvek pírodní (psobení podnebí, pdy atd.).

Pojem v 1 a s t i a národnosti by se pitom odlišil, jak asi Iv o 1 1 á r

u nás hlásal . .

.

347



Urováním prvku biologického mohl by historický hia-

terialism dokonce být piveden k tomu, aby v národnosti vidl
potvrzení svého uení. Míním teorii Gr o b in e au o v u, že krev
je podstatou ra^y a národnosti, a že historie není než historií

krevního smíšejií a tíiu degenerace, až konen nastane etická

smrt rac a národ ...
'

. . . u tohoto Francouze krev, jako u Morgana, hrá roli pímé
mystickou... •

.
'.i*'

Stát také se nesmí smšovat s národností, jak už upozornno.
Ten rozdíl Marx a Engels nejmén chápali. Ovšem stát a národ-

nost sjjadají do znané míry. (Bude se tedy také proto náležité lišit

patriot i sm [více politický, státní] od pocitu národnostního.)

Národní hnutí moderní je politicky a sociáln demokra-
tické. U nás de íacto úsilí národností vždy bylo politický svo-

bodomyslné a sociáln lidové. Palacký již jjed r. 1848 vyslovil

teorii, že moderní národnost (s veejným mínním) svou podsta-

tou elí státu; proti absolutismu a centralismu moci státní klade
národnost jako novou a vyšší moc spoleenskou a kulturní.

Národnost konen úzce souvis! s jazykem, právem a
mravností, umním a 1 1 1 e r a t u r o,u, f il o s o f i í a n á-

b o ž e n s t v í m . .

.

Pelivý rozbor musil by ovšem co možná konstatovat kausálnj

pomr všech tchto prvk a národnosti, pojímané po stránce iy-

sické a duchovní. Pi tom pi všem musí se stále pamatovat, na
vývoj — idea a cit národnostní podle dob se mní.
Že konen nebží pouze o vyanalysování jednotlivých prvk,

z nichž pojem a pocit národnostní se skládá, nýbrž také o vysti-

žení celého národnostního cílení a smýšlení a jeho sociální pso-
bivosti, rozumí se samo sebou; pi tom historie jednotlivjTh nár

rodv a srovnání jejich pítomného svtového postavení dají

sociologovi žádoucí pouení.'")

NÁRODNOST, MEZINÁRODNOST A HUMANITA

Idea národuostní vyvíjela se s novodobou ideou humanitní. Ná-

rodnost v humanit nalézá svj etický podklad. H e r d e r, tuším,

prvý jasnji vyslovuje novodobou ideu humanitní a národní:

lovenstvo není složeno z umlých organisací jako stát atd.,

nýbrž z pirozených organism národních. Každý národ je pi-
rozeným lenem celku lovenského.
V} ložil jsem už, jak v minulém vku na základ idee humanitní

nevyslovena pouze všeobecná práva lovcká (o jejich pVódu
církevn náboženském byla práv e), nýbrž že také studovali
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a pochopen duch národní a lidový. Vedle státu a v státu poád
uritiji a urditji vystupuje národ. K právm clovckým v naší
dob ve státech národn smíšených ítají se práva jazyková. Ve
Francii ovšem nemli píiny starat se o práva jazyková; ale

jinak bylo a je v Rakousku, v Bel/sfii, v Rusku a vbec v zemích
obydlených národy nkolika. Tu cítí se také národnost jazykové
intensivnji než jinde. Vždy Aui^lian na p. se do našich pomr
v Rakousku ani nemže vmyslit.

Ukázal jsem už s dostatek ve svých eských spisech, jak naši

buditelé Kollár. Šafaík, Palacký, Havlíek aSme.
tana zakládali ideu národnostní na idei humanitní. Palacký
pímo z hesel francouzské revoluce: svoboda, rovnost, bratr-

ství dovozuje rovnoprávnost národní a jazykovou.
Palacký, stejn jako Kollár, pouen byl H e r d e r e m.

Státoprávn práva jazyková se pravidlem prohlašují za právo
pirozené — každým zpsobem idea národnostní ideou humanitní
hledá svj etický podklad. Idea národnostní stává se dnes pro-

myšlením principem všekulturním — národové, jako pirození
celkové, lenové lovenstva usilují o promyšlené kolektivní

jednání a smýšlení.

Vedle myšlenkových smr národních vždy jsou smry více

mén kosmonolitické. Typicky vidíme tento rozdíl na vývoji

myšlení ruského, na protiv dvou velikých tábor slavjanofil

a západník. Avšak práv na té^o protiv mžeme vidt že mezi
extrémv jsou etné pechodv. Jako individuum nejsilnjší nemže
sob postait samo žiiíc netoliko silon svou ale i tím že ie 'eiiem
njaké obce a spolenosti, tak i národ je lenem Tdstva a nutn
žije neien životem svým. ale do iisté míry také ž'Votem národ
jinvch. Vidíme v historii jak poád a stále pokrauie or^anisace
celého lidstva — ..svtová centralisace" Palackého — ale

jak zárove ásti toho lidstva se individnalísují. diferencují.

Každé individuum je centrum a zárove periferií, stálé je or^a-

nisování mezi individui, celky a celkem.

Historie ukazuje nám pokusy o veliké íše svtové, ale zárove
vidíme, jak se rozpadají; v témž stát vidíme naptí mezi centra-

lismem a autonomismem. V náboženství totéž : svtové církve zá-

pasí s církvemi národními a pímo místními — katolicism a pro-

testantism jsou výsledkem a zárove vdci obojího usilování. Táž
protiva je v oboru hospodáském a je konen i v umní, litera-

tue, filosofii, ba i v jazyku. (Místo všeobsáhlého slova: ,.niezi-

národnost". konkrétnji mluvme podle obsahu o mezistátnosti,

mezicírkevnosti, mezihospodáství atd.)

Marx, jak už ukázáno, pidržel se smru kosmopoliíického.

Avšak musí se jeho kosmopolitismu správn rozumt: nebo
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i idea kosmopolitická podle dob a pomr je rzná. V Nmecku
strana liberální a zejména levice hegelovská byla kosmopolitická.

Ale tento kosmopolitism pi tehdejší rozkouskovanosti politické

u mnohých byl de facto nacionalismem, usilujícím o sjednocení

Nmecka. Zárove kosmopolitism je zbraní proti tlaku poli-

tickému . .

.

S o m b a r t vyslovil myšlenku, že socialism a národnost vždy
byly a „snad" vždy zstanou protivami, dvma póly, okolo nichž

déjinj^ lidstva se otáejí . . . Sombart tuto svou formuli pro filosofii

djin obdržel však jen tím, že pojem národnosti, jak sám hned
íká, bere „ve smysle nejširším" a že zapomíná na to, že centra-

lisace a autonomisace resp. nacionalisace a internacionalisace je

jeden a týž proces.

Internacionalism mže se k nacionalismu chovat dvojako: ne-

gativn, mže ideu národnostní odmítat — pak je v praxi jazy-

kovým absolutismem, anebo mže národnost pojímat a pijímat

positivn — pak je jazykovým a národnostním federalismem.

A rozumí se, že v obojím pípad je formulací rzných.
Ale již dnes, podle programu Kautského aPernerstor-

f e r o v a, mezi socialismem a nacionalismem naprostého anta-

gonismu není. Vždy však, potud ml by Sombart pravdu, bude mezi

nacionalismem a internacionalismem naptí, pokud se národnost

pojímá absolutn, pokud každý budeme národ svj pokládat za

vyvolený a jediné vyvolený.

Avšak toho není teba. Posud ovšem vtšina lidí nedovede ná-

rod svj milovat bez negace národa jiného; ale již dnes spjeme
tam a ^'ýše — nejen tolerovat, ale také uznávat národy jiné.

V té píin ekl jsem své mínní již astji. Proto mohu zde

svj soud o socialismu a jeho pomru k idei národnostní shrnout

strun.
Uznávám v socialismu s jeho mezinárodností vhodnou protivu

a korektiv národnostního egoismu a šovinismu, korektiv tím víta-

njší, že se národnostního citu a idee od rzných a etných speku-

lant, malých i velkých, tak zneužívá, jako se zneužívá nábožen-

ství, vdy, žurnalistiky — všeho. Jestliže tedy socialisté naši kri-

ticky posuzují naši národní politiku, ruští ruskou, anglití anglic-

kou atd., vidím v tom pro všeobecný vývoj prospch.

Vliv socialismu je tu tím vtší, že socialism svj internacio-

nalism nepojímá utopisticky a fantasticky, a že národnost po-

jímá poád positivnji . . . Nemýlím-li se, socialism zejména n á-

rodm malým prokázat mže znané služby; tu docela pi-

rozen rozšiuje jen svou starost o lovka malého.

Vždy pravda je .jak vyznává dr. A d 1 e r, že socialism díve

byl bezkrevným kosmopolitismem. Avšak i ten bezkrevný kosmo-
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politism, jak ukazuji, ml svj výzuam a nebyl horší než bez-

krevný nacionalism.

Marx a jeho stoupenci nepostihli v národním hnutí nové nad-

státní a protistátní síly sociální, nepostihli v nm projevu vdomi
kolektivního.

Demokratism moderního hnutí národnostního a jeho lidovost

socialismu jsou bližší, než Marx pochopoval. Vidt to nejlépe na
shod nkterých teorií slavjanofilských a socialistických. Marxism
národnostní idee nedovedl pochopit hlavn pro svj materialism

a úzký amoralism. Idea národnostní je práv také idea a idea

mravní . . .^^)

U nás dlává se marxismu pedevším výtka mezinárodnosti,

beznárodnosti a dokonce protinárodnosti
;
jak dokazuje organisace

socialist „národních", nikoli bez výsledku. Je ovšem divné, že se

docela zejmá mezinárodnost kapitalist, advokát, poslanc a

žurnalist atd. pijímá, jako by se rozumla sama sebou, kdežto

sociální demokracii se vykládá ve zlé; protože však stejná výtka

se marxistm dlá také jinde, a že se výtka ta stále opakuje,

musíme vc vyšetiti pozornji . . .^^)

PALACKÉHO „SVTOVÁ CENTRALISACE"

1 enrve po francouzské revoluci a revolucemi a pemnami jí

následujícími poíná v Evrop a také u nás v Rakousku u v -
domnlá politika národnostní a jazyková Teprve

na konci minulého vku poíná uvdomlá germani-
s a c e. ale ani ta nebyla ve svém prvém rozmachu a svými ne-

promyšlenými prostedky tak nebezpená, jak v dob pozdjší,

tedy jak v tomto století. Proto jsem ekl v „eské otázce*' a opa-

kuji to zde. že od roku 1848 a zejména pak ústavními ády let

60tých poíná na nás tlaiti kultura, literatura a iazyk nmecký.
A práv tím, že škola stala se tím. ím našim otcm byl chrám,

vrhli jsme se ve svtový zápas myšlenek; a jak naši otcové sob
hledali své duchovní bratry až v Asii. tak dnes každv. kdo
chce myslit — a nemžeme nemyslit — hledá si své bratry' všude,

po celém svt. To nemže být jinak a nebude. Myšlenka nezasta-

vila se a nezastavuje se ped politickými i jazykovými šrakj'.

To je smysl té „svtové centralisac e", jejíž jazy-
kový a národnostní dosah Palacký tak záhy po-
stehl, ukazuje nám, že vedle programu státopráv-
ního musíme se postavit na široký svtový pro-
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gram kulturní. J<sme uprosted Evropy : ta Evropa se po-

íná organisovat kontinentáln, ba již svtov . . J^)

NÁRODNOST NENÍ JEN JAZYK

. . . JMusíme poítati 8 pítonuiostí a pipravovati budoucnost,

trkoly v budoucnosti i "ái!: s c tatními národy spolené, ale ne-

dosti si je uvdomuje' e své národní zvláštnosti. U nás se

národní program pojímá ^ lAd ješt píliš jazykov. Jazykovým
programem nevyerpává se však národní porgi-am. lovk není

jen pro jazyk. Vedle zachování jazyka máme ješt jiné otázky.

Pi malém národ jest ovšem nevýhoda: malá dlba práce. Proto

se všechno úsilí v nkterém desítiletí jen v jeden smr jedno-

strann upíná. Jinde je pracovník dosti pro všechny obory. Nám
nevadí jen malost, ale i nepochopení plnosti národního programu.
Bylo by klamné, domnívati se. že jsme se již obrodili. To je

proces, kteiý trvá a bude ti*A'ati i když ve všech smrech našeho
usilování v náboženství, politice, vd bude systematicky praco-

váno. Mnohé úkoly máme, je teba uvdomiti si je . . J*)

FALEŠNÝ NACIONALISM

... JNacionalism ohrožuje nás více, než se domníváme. Dí-

váme se na naše národní žiíí píliš negativn — pokládáme za
svj historický cíl vný antagonism proti Nmcm a nedovedeme
náležit pochopit a cenit své poslání vlastní, positivní, nedove-

deme pracovat bez oliled na cizinu.

Tím se pak stává, že práv tím antagonismem podléháme tomu
vlivu nejvíce, kterému si pejeme vyhnout — kdo žije v ustavi-
ném pozorování svého odprce, chtj nechtj ídí se tímto svým
jediným píkladem. Ukázal jsem, jak se to jeví v našem posuzo-
vání geinnánské bojovnosti a jak se máme odhodlat k národní

a kulturní, jak b3'ch ekl. autosugescí. . . Musíme konen žíti sob,
žíti positivn beze strachu, bázn a ohledu jíti cestou svou vlastní,

cestou svou eskou.
Jen tak zbavíme se také toho strachu ped svou ma-

lostí, která jako hlodaW erv sedí v samém nitru eské duše,

pokud nepochopila plnosti a velikosti našeho poslání, naší ideje

eské. Proti svým nedostatkm, proti své malosti kulturní m-
žeme a musíme toužit s Kollárem, ale to je nco jiného nežli ten

pocit malosti, který vyrstá z nacionalismu.

Z materialistického nacionalismu rodí se zejména také ono
neživé slovanství, onen „slovanský kosmopolitism" Ha-
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vlíékovi tak odporný, 011.1 víra ve velikost politickou, státní a ná-

rodovou, ped níž v prachu se koili ti Hankové a ped níž se

koí''po nich všichni, kdo žijí tlem více nežli duchem. Lidé ti

utápjí své eské svdomí v tom prázdném politicismu, živíce svou

vyprahlou fantasii vidinami politické slávy. Je to žití cele ne-

eské, neslovanské. Clech, Slovan pravý chce být svtový, ale ne

svtský; pravý Cech, pravý Slovan nikde nebude hledat slávy,

ale pravdy. Jak neesky jednali jjroto Hanka a jeho pomocníci,

když místo vniterního obrození hledali literární slávy, neštítíce

se podvod a podvrh! Mnniianitní ideál eský vede nás k práci,

jen na ní založíme si také politickou taktiku svou . .
.^')

NÁRODNÍ SEBEKRITIKA A SPRAVEDLNOSTVI JINÝM NÁRODM
... O národech i o národ ^'l^sitním mže se soudit docela ne-

strann a není teba zbožovati vlastní národ; mn na p. Slo-

váci, protože poznávám jejich chyby, o nic nejsou nemilejší, než

kd3^ž jsem chyb tch nepoznával. Nepochopuji, pro poznávání

skutenosti by vadilo pirozené lásce vlastního lidu, jazyka, ná-

roda. V národy zvlášt vyvolené nevi-ím. Nemám poteby sni-

žovat národy jiné, aby mj tím vynikal. Poznávám také chyby
jiných národv. ale ty jnne tak nepálí, jako chyby národa mého, —
mne samého. Uznávám pednosti národii jiných ochotn, ale to

na cit mj národní nemá vlivu žádnéiio. Myslím, že je mravní
povinností mluvit o národech, vlastním i cizím, odkryt: ná-

rodnostní aU(2:urství pekáží vlastnímu pokroku.
Pesvduji se poád více, že o vlastnostech národ soudívá

se tém pravidlem nespráv anebo aspoií povrchn. Lidé na
lidech jiných objejn vidí jen, co jedí a pijí, jak se šatí, a tj^

dojmy smyslné a práv proto silné mají pak vliv na úsudek
o karakteru — není ovšem snadné poznat duši lovka a národa.

Pijímám tudíž úsudky takové co nejopatrnji, ba pímo s ne-

dvrou — sám proto úsudku svého pronést se takoka ostý-

chám. Staí posuzovat jednotlivá spoleenská zízení, nkteré
jednotlivé vlastnosti duchovní a tlové — vbec neodvažuji se

k paušálnímu ani chválení ani odsuzování podle zvyku tch,
kteí dnes z národnostních vášní a rozilení žijí.^^)

ROZDÍL MEZI ECHY A NMCI
...jaký pak je rozdíl mezi námi Cechy a Nmci?
Rozumí se, že jsem pi svých slovanských studiích o tomto to-

mat mnoho uvažoval; snažil jsem se vc vypozorovnt a formml*-
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vat. Nebylo mi to snadné — až náhodou pítel Nmec jednou za

ei o karakteru nás Cech a jich Nmc sdlil mi následující

skutenou událost — malikost, jíž karakter echa a Nmce zna-

menit je zachycen. Historie je dosti nevinná, jedná se v ní o za-

bití — koek; avšak historie je pro naši otázku A^tená a proto

Ji podávám; ostatn, jak tená hned pozná, zabití nkolika ko-

ek stálo mnohem více myšlenek a cit, myšlenek a cit lidských,

než jich stálo nkteré loupežné tažení v 5. století, o nmž nám
historikové napsali celé folianty.

Na národnostním rozhraní severovýchodním Cech koupil si

(nedávno) statek
; pítel mj v kraji byl duchovním, ml píležitost

historii pozorovat a dopozorovat.

Nový statká, jak eeno. Cech. nenávidl — koky, ml proti

tm zvíatm, jak se íká, idiosynkrasii a proto byl všecek roz-

zuen, kdvž na svých dvou dvorech u svých šafá nalézal hojnost

koek, Šafái chovali koky proti myším. Jeden dvr byl v eské
obci a bvl na nm šafáem Cech, druhý dvr byl už v nmecké
obci, šafá byl Nmec.
Mj pítel znamenal, jak statká pro koky skuten se stával

nervosní i ekal, co z vci bude. nebo bylo mu nápadné, že prost
nerozkázal, aby se kolíy odstranily. Picházeje na dvory po prvé,

po druhé, po ieti vždycky ptával se šafá a okolkoval. k emu
tolik tch koek mají — ale neekl jim. že jich nechce vidt. Po
tvrté se již tázal, zdali v koky ..ješt" mají,

Šafáovi echovi ty optné otázky pánovy nedaly pokoje —
Nmec zsstal klidný. Cech poradil se s ženou, j.ako že ten pán
patrn koek nemá rád a proto se usnesli, že ie chuata odstraní.

Pán byl tomu velmi rád, a nieho neíkal. Na nmeckém dvoe
koky však zstaly — a když jednou pán už píliš nápadn chválil

Vávru za to, že již nemá „tch koek", šafá Schmidt se zeptal,

peie-li si j)An. aby bvly odstranny. Pán k otázce potakal a tak

zmizely koky i z nmeckého dvora.

Avšak na dvorech nadmíru plemenilv se myši — pan statká
poznal, že musí svou velkomstskou idio«!ynkrasii podídit ohle-

dm národohospodáským, a nechce-li, aby se sýpky staly myším
královstvím.

A nyní stejná historie se odehrává opaným postunem. Pán
po ase o kokách poíná mluvit velmi z daleka — patrn si tento-

kráte tím mén troufal dát pímv rozkaz; pak se zase obou ša-

fá jen dotazuje, nemaií-li „ješt" koek — Vávra zase se po-
radil se svou ženou: ..Jáku, stará, nemvslíš že pán si peie mít
koky, kdvž se po nich ptá?" a kdvž pán pispi po ireii nebo po
tvrté, našel u Vávry koky nové. Zase Schmidtovi pochválil
Vávru. Schmidt zase se pímo otázal, niá-li také poídit koky,
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a když mu bylo eeno, že by to „snad neškodilo" — byly konen
i na nmeckém dvoe koky rehabilitovány.

Vidíte — vysvtloval mi pítel Nmec — tu máte echa Slo-

vana a Nmce Germána. Cech pán, kde by Nmec prost vyslovil

své pání a vli, neporouí pímo, ba ani nežádá, ale své páni

svým podízeným Cechem dá vycítit, dá se mu dovtípit; Nmec
šafá se nedovtipuje, ale mužn a odkryt se po vli pánov táže

a ten musí se mu necht rozhodnout. K uritému rozkazu, co po-

rueno, konU.

Pípad ten — pítel pokrauje — velmi mne zarazil a dal mn
myslit. Tázal jsem se sám sebe — který z obou šafá je milejší . .

.

líbí se mi více Cech, je v pomru obou více citu, nžnosti anebo

jak bych to nazval; ovšem je i naše nmecká pímost a mužnost

pkná, ale není tak milá. A co byste ekl — táže se pítel — jak

otázku rozhodl statká Cech? Tázal jsem se ho na vc — jemu,

zdá se mi, nmecký šafá jaksi imponoval . .

.

Pravíte: nmecká „pímost", perušuji svého lidového psycho-

loga; jaká je tedy v tom eském napovdní a dovtípení „nepí-

most"? Je to jen nepímost, ale nevidím v tom — pokrauje mj
besedník po krátkém rozvažování — nen])íninosti. nic falešného,

je v tom pouze nco mkího, jemnjšího, anebo jak bych to

"ekl ...

To je moje historie o kokách — ujišuji, pouila mne mnohem
více než všecko, co od nejstarších dob až podnes z literatury

o karakteru Cech a Nmc jsem si shledával. asto a optn jsem

si vc analysoval — nešlo mi dlouho z hlavy to slovo o nmecké

:

pímosti. Vzpomínal jsem si, že nám Slovanm, a obzvlášt Ce-

chm, vytýkají jakousi falešnost a Iživost; vzpomnl jsem si, že

my sami si to vytýkáme — Dostojevskij na p. kára ruskou ne-

pravdivost. I hledal jsem, zdali v té netroufalosti a mkkosti na-

šeho eského statkáe není práv netroufalost lovka, jenž si

lidem netroufá podívat do oí, tedy netroufalost lovka pece
jen neupímného? Avšak — pemýšlel jsem — pro pak Rusové

mají dvoje slovo pro lež? (Iga — sovra)? Není to ukázání, že

je dvojí lež? A nevykládá se naše eská „faleš" do jisté míry

tím, že nejsme samostatní, kdežto v jádru svém nejsme falešní

a neupímní, pouze „nepímí" (jak ekl mj pítel)? Této nepí-

mosti Nmci a jiní Neslované nerozumjí avšak — lekl jsem

se opt — nevede tato nepímost snadno ke skutené a nepkné
neupímnosti? Ale co — hájí se ve mn Cech — nevede ta n-
mecká pímost k drzosti a hrubosti?

Svil jsem své pochybnosti píteli. Obratem pošty dostal jsem

starou odpov — tak urit byl u vci rozhodnut. „Srovnejte

pece — radí zárove — kázání svých eských a našich nCmcc-
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kých reformátor, teba Husa a Luthera, uvidíte (sit venla verbo)

Vávru a Schmidta. Co pak nepochopujete, že do vaší eské mk-
kosti musila se pimísit germánská pevnost Wiklifova a pozdji
Lutherova?"

List mne potšil, ale i nepotšil — bez Wiklifa by to nebylo

šlo ? A pomohl nám Luther ? . ,

.

Nebylo nám možné — (vím, že se pi tchto úvahách byzantin-

ští císaové, píšící o Slovanech, v hrob obracejí) — zvykat si,

když už jsme tak mkcí, ke vlastnímu pevnému pedsevzetí, k ta-

kové autosugesci ve vtším slohu, donutit sebe samého sám, tak

jak ti sedláci prosili slavného úadu, aby jim bylo porueno dlat
silnici, které tak tuze potebovali . . . Ped Karsem dva ruští mu-
žíkové vojáci dívají se na pevnost.

A. Vezmeme ji?

B. (Obzírá pevnost jakoby znaleckým okem) — Nevezmeme,
není možná.
A. . . . Jestliže nám rozkážou?
B. . . . Vezmeme — rozumí se . .

.

A tak ten mkký, nebojovný mužík, jak Leroy-Beaulieu íká,
stává se nejlepším vojákem, mivký lovk stává se udatný k ne-

uvení. Všecko tedy tkví v tom, abychom sob my sami rozka-
zovali, ne cizí . . .^^)

VLASTNOSTI ESKÉHO KARAKTERU ^

JNení pochybnosti, že romantismu doby toto volání po stálé

a dsledné práci nepostaí: co pak nejsme národ Žižkv a Pro-
kopv? Jsme, ale i Husv a — Komenského. Je dobe, díváme-li

se zpt do naší slavné minulosti, ale musíme jí také rozumt,
musíme z ní erpat netoliko nadšení, ale i pouení.
V Žižkovi a Táborech vbec, není j)ochj bnosti, máme eský

typ, Žižka to krev z krve naší, kost z kosti naší — ano, Žižka,

to jsme my. Není to polská exaltace, jakou Mickiewicz velebí —
je to nadšení zvláštní, neztrácející ani na okamžik vdomí své
sleposti, je to fatalistické „ryc nebo nic",, je to srdnatost ne-

zlomná, hrozná sokovi, ale i hrozná všedrtícímu vítzi, hrozná
tomuto proto, že v hloubi duše hárá jistá pochybnost a v-
domí viny.

A jak by ne — vždy práv i Hus, Komenský a Bratí jsou
typem eským, a jak historie uí, typem trvalejším a rozšíe-
njším. Jsme tedy národ Žižkv a Prokopv, nebo Husv a
Komenského? Sami cítíváme, že nelze být obojím a proío iní-
vám* pokus, ob tyto protivy v sob usmíit. Avšak nedaí s«
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nám to ješt, odsud ti zvláštní karakterové necelí, ani Táborité,

ani Bratí. I v nynjší naší pokleslosti vidíme to ustaviné kolí-

sání mezi tma dvma karaktery a krajnostmi — politika po-

sledních let je pímo kopií, ale nezdravou, špatnou a malichernou

našich velkých otc . .

.

Krajnosti táboritskou a bratrskou postehl již Rokycana i dal

karakteristický výraz tomuto svému poznání, modlívaje se:

„Dejž nám milý Bože, v prostedek uhoditi!"

Kdo neslýchal by napoád pravidlo o zlaté prostední cest,

které prý práv nám Cechm je tak potebno? Je-li to však

smutné pravidlo a zle nám, jest-li se jím budeme spravovat

;

nebo zjiamená konec konc, že klátíce se mezi tmi ki-ajnostmi,

nemilou zkušeností poueni hledáme na konec ve své nejistot

a neuritosti prostednost. Nikoli zlaté prostedí — ale sou-

ladn spojit máme ob vlastnosti ve vyšší jednot duchovní a

vzniknou karakterové, hoící tou pravou úinnou láskou. To
pak nebude láska sentimentální a romantická, ale láska mužná,

l)evná, zlatá a jakožío zlato mkká a pece z kovu a z kovu
ryzího, jednoduchého . . .^^)

... Z neuritého, nejasného husitství vzkyplo táborství, d-
sledné v inech podle okamžitého vnuknutí, nikoli z rozvahy;

bylo nepirozené — již za dv desítiletí po smrti Husov bylo

znieno (Lipany 1434). Avšak zárove padá i husitství. Nebo
kompaktáty husitství mravn bylo pochováno, — že tak dlouho

živoilo, je jen dkaz síly reformaní idee a eského národa.

V této osudné chvíli hlas svj pozvedá Chelický, pekonáva-
jící husitism rozumem, táborství láskou. Z Chelického povstala

církev eská, udrževši se až poílnes nepohlcena nmeckým pro-

testantstvím, jako husitism, Komenský stal se uitelem všech

národ. <,

Tato nepevnost a neucelenost našeho karakteru netkví pouze

v nedostatku pevné vle a nestálosti citv, ale i ve zvláštní ne-

pevnosti a nedslednosti názor. Již naši otcové prohešili se

proti Duchu svatému: zastavili se na pl cest a ty své bratry,

kteí usilovali o dsledné provedení reformy, potlaovali; za

to v trest sami byli potlaeni a potlaen celý národ.

Hus a jeho pedchdcové poínali kázat mravní a nábožen-

skou opravu, uení se ve vtší míe nedotýkali. O obnovu mrav
a svobodu svdomí mravního a náboženského celý národ eský
stál. Z tohoto mravního a náboženského požadavku Hus a národ

celý dostali se do sporu » ílímem, nejvyšší autoritou ve vcech
životní správy.
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Jakkoli správné bylo klást draz na život, pece husitism po-

cliybil nepochopiv, že nový život vyžaduje i nové ueni; budiž

uení to podízeno životu, ale musí být tak jak ten život, urité,

dsledné. V tom však byla slabá stránka již Husova a jeho ná-

sledník; nedsledný a neuritý byl Rokycana, takový byl celý

utrakvism — nomen, omen. Kde není dslednosti a uritosti, tam
mysl stává se tkavá, spolenost rozpadá se na strany a frakce

a konen nastává i mravní úpadek, nebo není mravnost bez

pevného pesvdení. Tak i husitism, zapoavší mravní reformou,

konil mravním chaosem. Novovký francouzský historik pkn
jej karakterisuje slovy: „Zmatek programv a nejasnost idejí

v záptí mly zlehení povah, výlunou péi o prospchy hmotné,

zápasy prudké i malicherné, oslabení citu národního . . .^*)

. . . Ano Denis . . . správn uhodil na náš zvláštní kult a pímo
i^áklonnost k muenictví; v tom jeví se zvláštní pasivita na-

šeho karakteru. — Je pece v)'znanmé, že nejskvlejší historie

naše poíná a koní muenictvím — sv. Václav a Hus. Tak
i naše národní církev — Jednota — jak praví týž historik, mla
prý pímo poslání muenické, akoli zplodila i nkteré hrdiny.

Opravdu je záhadou — pro musil Hus podstoupit smrt, kdežto

Wiklif nikoli? Vždy uením s\'ým Hus daleko nebyl tam, kde

Wiklif, jeho duchovní rádce — byla smrt ta skuten nutná a

neodvratná? Pro Luther dovedl žít? Vím ovšem, jací jsou tu

rozdílové v dob a pomrech místních, — ale zde nevysvtlují

všecko jen ty pomry a okolí, zde pece také rozhodovaly i duše

a rozum.

A tak silná je ta sklonnost k pasivit, že víme a svtíme
i muenictví falešné — zavedení a znárodnní kultu Jana Ne-

pomuckého práv v dob našeho úpadku je výstražným tomu
symbolem historickým. A nepestali jsme mít zálibu ve falešném

muenictví — kde kdo ukazuje své malé rány a žádá obdiv . .

.

Naši Iži-radikálové politití dokonce i cizin a svému politickému

odprci imponovat chtjí svými obnaženými boulemi a jizvikami,

jako žebráci o poutích ... Jen pomjšlení na to, že by
Cechmusilsesvéhodožebrávat, jemnhrozné...
Kdo pozornji se dívá na náš život veejný, neuvidí pouze to

slabošské žebráctví, ale potká se s zvláštním typem intrikán.

Intrikánství toto otravuje však všecek náš pospolitý život —
protože nedovedou být lvové, stávají se liškami, protože ncr

dovedou být hrdinové, stávají se lokajové a pomáhají si lokaj-

ským chj-tráctvím. „Politika" je ideál tchto etných a etných
lidi.
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Slýchat i dvody této bezkarakternosti ; malý, slabý národ

si prý jinak nemže pomoci — bu žebrat nebo intrikovat.

Je to pravda ? Je to sku(en nutné, aby malý národ, aby lovk
v pomrech malého národa pomáhal si intrilíou, má lež v rzných
svých podobách stát se pímo národní zbraní? Mže lovk jen

ve velikém národu být pravdivým, naprosto pravdivým, ne-

rodí se mužové bez bázné také v národech malých? Je macchia-

vellism a lokajství nezbytná zbraií i)otlaených, malých a slabých ?

Není — i slabý a malý mže dosíci svého cíle bez intriky, ba
jen tak ho vbec dosáhne, jak skutenost pouuje. Kdo chce a

umí pracovat, nepotebuje intriJíy.

Život je boj a boj ten práv malým a slabším je tžký, vždy
práv v tom všecek je smysl toiio boje — o spravedlnost vždycky
jen slabší stáli a ji se domáhali. Je však možné, obstát v boji

tom estn, akoli nesnadno. Kristus dal pravidlo: „Aj, já po-

sílám vás jako ovce mezi vlky; protož budte opatrní jako ha-

dové a sprostní jako holubice." My Slované od pírodj^ jsme prý
národem holubicím — pozor, aby had v nás nezadávil holu-

bici . .

.so)

DVRA VE VLASTNÍ SÍLY

. . . piime se sami a neekejme, že pro nás a za nás pracovat

bude vláda vídeská a jiní . . .^^)

. . . Mezi ideály, pro nž nejlepší naši a všech národ mužové
žili, pracovali a trpli, a mezi naším národnostnún úsilím nesmí
být asového rozdílu, národnost bez tchto ideál je nemyslitelná

a, jak práv naše obrození nám dokazuje, neudržitelná . . .^^)

. . . My Cechové nemžeme se vzdát své podstaty národní, ne-

mžeme nežíti smyslem naší historie, a proto pirozen i v poli-

tice mezinárodní a zahraniní stavti musíme na idei své . .
.'*)

. . . Žádný národ, ve své pevážné vtšin a jako celek, nevzdal
se víry a církve reformní jako mj' — odsud práv ten zvláštní

rozpor mezi naší minulostí a pítomností a odsud myslícímu Cechu
katolíkovi úkol, rozpor ten ve svém nitru odstranit. Pouhý histO'

rism tu nestaí . . .®^)
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PLNÝ OBSAH NÁRODNOSTI

. . Politika národní musí tedy dostat plnjší obsah, pojem národ-

nosti samé musí se pedevším rozšíit a prohloubit. Pojem národ-

nosti nesmíme urovat pouze jazykem, ale vedle toho kulturním

obsahem národu našemu osudem uloženým . . .^^)

Žádná moe tohoto svta, a by se i s celým
peklem spolila, neudrží národa vzdélaiiého,
ušlechtilého a stateného v poddanosti a otroc-
t v Í.86)

MRAVNOST ZÁKLADEM SAMOSTATNOSTI
NÁRODA

. . . Oamostatnost neudrží a nespasí žádného národa, národ si

musí udržet samostatnost — spasí nás mravnost a vzdlanost;

i politická samostatnost je jen prr stedkem pravého života ná-

rodního — pozbyli jsme jí, když jsme pestali jako národ mravn
žít. U nás i politická strana vedle svého užšího programu politic-

kého musí stát na pevném základ širokého programu kultur-

ního. To u národa menšího, i kdyby byl politicky samostatný,

ani jinak být nemže, nemá-li i ta politická samostatnost být jen

pro forma a politický prostedek mocnjšího souseda . .
.'*^)

CENA MATESKÉHO JAZYKA

. . . Jako pi lovku i pi národu hledím hlavn na duši a ducha.

Jazyk nepokládám za svatý, ale za prostedek sloužící duchu ve

zlém i dobrém. Mateský jazyk pirozen je prostedek nejmilejší

a tudíž i nejúinnjší. Ve sporech národnostních jde mn pede-
vším o zápas duchovní — idee a city, mravní cíle mn rozhodují.

Pokládám braní jazyka za barbarství bezduchého materialismu

a politického mechanismu. Proti hmot však bojovat chci duchem;
proto jsem dávno vj stoupil z církve modloslužebného slovíká-
ství a národnostního fanatismu. Mravnost — lidskost musejí býti

cílem každého jednotlivce a národa. Zvláštní národní etiky

není . .
.^^)

KLADNÁ LÁSKA K VLASTI

• • • V lastenectví projevuje se zhusta negativn, odporem
k cizímu. Mnohý lovk nenávidí Nmce, ale pro své eiství

360



mnoho neiní. Mnozí lidé, kdyby nemohli projevovati lásku od-

poreju, šovinismem proti Jinému národu, byli by brzy se svým
vlastenectvím v koncích. Positivní láska je úinná, ujasnná,
programovitá. Pojem lásky k vlasti musí být ulenn, ujasnn.
Kdo miluje vlast, musí vdti, co má také dlat. Úinná láska

znamená povinnost práce. ^")

NÁROD JSME VŠICHNI, ILID

. . . „Národ" je našim liberálm privilegovaná tída buržoasní —
že národ je také ten lid, ten dlník, ten „proletá", toho naše libe-

ralistická nehumanita necháj)e ; nechápe, že proces o b r o d n i

na našem národním základ humanitním znamená mravní, kul-

turní a politické obrození, osvobození té ásti národa, která jjosud

od národní a kulturní i)ráce duchovní byla vylouena. Námi vy-

louena! Jak se na poátku našeho obrození naše šlechta dívala

na sedláka a mšáka, tak tento nedorozený sedlák a msiák se

svým šlechtickým pánem posud se dívá na dlníka a eledína.
Obrození bez cíl humanitních je práv neúi)lné, necelé . . .^°)

.

.

. Ukázal jsem, jak v národ eském se idea národ-
nosti postupem vývoje obrodního pozmovala
a sice tak, že se národ poád více a více pojímal demokraticky
a uritji jako lid, že se pojímal lidov; vyložil jsem, že to

není pouze zmna terminologie. Z tj^chž dvodv a píin i p o-

jem státu obdobn se pozmoval, tak že dnes i u nás, jako
jinde, pojímáme i stát nejen demokraticky, ale

lidov. Naproti staršímu liberalismu státovdeckému fomiulujeme
dnes své správnjší moderní nazírání ve výrok : že musíme
politiku a stát soci a lisovat. elíme tím vdom dvo-
jímu liberalistickému názoru : názoru o vš e m o h o u c n o s t i

státu, pejatému liberalismem od absolutismu a reakce a druhé,
rozumíme socialisací netoliko rozšíení poli-
ti c k ý ch p r á v na nejširší vrstvy (to se již stává), n ý-

brž hlavn že stát a politická práce pihlížet
má ku potebám tíd v š e ch a ovšem tídy nej-
vtší, lid u.^^)

JAKÝ MÁ BÝT NÁŠ KULTURNÍ POMR
K JINÝM NÁRODM

. . . r rotože pirozen pejímat musíme od národ jiných a velmi
mnoho, je úkol všeobecný: pejímat organicky, vystihat se vad
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eklekticismu a nesamostatnosti, šíící se velmi asto, kde jiní již

nás prací a plody pedešli. Je to úkol nesnadný, ale do znané
míry možný.

Ne všecko, co se hodí a snad i nehodí jiným, hodí se nám; je-

diné tu je pravidlo — sebejioznání, poznání skutených poteb
vlastních, sic jinak budeme se ztrácet v eklektickém napodobo-

vání, teba budeme žít v ilusi, že jsme samostatní.

Pitom bží také o mravní moment, o to, abych to tak strun
ekl, dívat se na duchovní život vlastní a národa positivn, t. j.

nedlat a nenechávat nieho proto, že ten neb onen jednotlivec

resp. národ to dlá. Je málo lidí, kteí si troufají žít po svém —
kde kdo žijeme, abychom se zachovali jiným, uznání a mínní
jiných váží nám více než svdomí a vdomí vlastní. Obzvlášt nás

tíží kulturní pomr k Nmcm. Velmi asto prohlašujeme za ne-

eské, co je u Nmc, a nevadí nám na p. francouzské, a asto
nedobe a špatnji se nám hodí: máme toho na píklad na naši

mladší literatue, která se tém už utápí v Paíži a ovšem
v Paíži umlé, dlané . . .^^)

HISTORISM — REALISM

. . . okraovat na dráze Palackého a Havlíkov znamená: po-
znat se lépe, poznat lépe svou minulost a své
svtové postavení mezi národy a státy evrojj-
skými, poznat poteby, požadavky a vymože-
nosti doby a podle toho poznání zaídit svou
národnítaktiku.
Pekáží nám upílišený historism. Historism nalézá

se všude, u všech národ, všichni národové v podstatnj'ch vcech
jsou si podobní, podobnjší, než se nekritickému oku zdá. Avšak
náš historism je potud zvláštní a silnjší než u národ jiných,

že více, než národové jiní, ztratili jsme vdomí historické konti-

nuity. My proto více než jiní ponoujeme se do minulosti, vidouce

v té své minulosti idály budoucnosti.

Nelze mluvit proti studiu minulosti, avšak o to bží, aby stu-

dium to bylo správnjší než posud.

Pedn, podle mého pesvdení, správné nazírání na život

a na svt dá se dosíci jen poznáváním pítomnosti a minulosti po-
tud, pokud pítomnost je pokraováním minulosti, cele a pln eo
ipso nedostupné. Zovu hledisko své vi upílišenému historismu
realisme m. Tu rozcházejí se dva názory na svt, názor, jak
myslím, starší a novjší.
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Pokládám realistický názor na svt a na spolenost ješt z dru-

hého dvodu za oiirávnnjší. 31li jsme v minulosti vývoj docela

zvláštní, a to ten, že se národ ve své ohromné vétšiné zekl svého

hlavního díla, reformace, a že tudíž náš vývoj bjl zadržen a zvrá-

cen. Kdo hledí jen a pedevším do minulosti, historicky dané, ne-

vyerpá z ní historicky, empiricky tch osnov, na kterých si další

náš vývoj musíme zakládati . .
.^'^)

PÍLIŠNÝ HISTORISM NA ŠKODU

... V historismu, v historismu upílišeném, t. j. v historickém

empirismu není pro nás spásy. Musíme pochopovat pítomnost,

pítomnost vlastní a cizí, musíme poznat naše postavení ve svt
nynjším a budoucnost utváet na základ tohoto oznání. To ne-

znamená, nepoznávat naší minulosti, to neznamná nevžívat se do

naší minulosti, ale znamená to, minulost tu pochopovat podle

plnosti pítomné, znamená to ješt více, postihnout v té pítomnosti
a minulosti, empiricky dané, smysl našeho života a na-
šeho povolání.
A o (o pokoušeli se naši buditelé — Dobrovský, Kollár,

Šafaík, Palacký, Havlíek. Proto od samého poátku
zakládali národní program na filosofii djin a na filo-
sofii. Ve filosofii nalezli to sklo, jímž se nám musí zjevit naše
pítomnost i minulost. Filosofie spojuje nás s nejlepším úsilím

všech národ, avšak pouuje nás zárove, že práv zase i cíl na-

šeho nejlepšího úsilí národního byl cílem všech národ. Filosofie

podává nám jakožto smysl našeho národního žití : ideu humanitní,

podává nám ideál tento jakožto ideál náš vlastní, eský. Jiní

naši buditelé pro všecko naše národní myšlení a konání dávají

nám regulativ, jenž nám potvi*zuje naše vlastní pemyšlování : ne-

ztrácet se v historickém, denním empirismu, ale pohlížet na svt
a život sub specie aeterni . . .'*^) .

Historie je skuten uitelkou života a nám jí být musí více

než jiným. Také byla — ale hlavní uitelkou života je pítomnost,
život sám. I nelze se tajit, že jsme posud více, než sluší, odvráceni
od pítomnosti k minulosti a v té jednostrannosti tají se vážné ne-

bezpeí pro vc národní. Šafaík a Kollár mysl naši jednostrann
obrátili do minulosti slovanské; Palacký jednostrannost tu na-
pravil jen ásten, ukazuje nám minulost eskou. Avšak my
pedevším potebujeme pochopení pítoninosti a té se nám od
Palackého a jeho smrem nedosti doslává. Historism i Palackého
zavedl ve mnohém na dráhy nesprávn konservativní.^^)
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EKLEKTICISM

...A eklekticism ten skuten jeví se i v oboru politickém. Jé

i ijolitický eklekticism. Ten eklekticism politický po-

znat netoliko v nesouladu politických program, z cizích pro-

gram skládaných, vidt jej dále netoliko v jednotlivých eech
atp., ale poznat jej v jednání. Eklekticism jednání
jeví se v napodobování dnes toho, zítra onoho politického

vzoru: dnes horujeme pro píklady Maar (utlaujících národy

slovanské atd.), zítra rozoliujeme se píkladem Polák, dnes

naladni jsme na hrrr! zítra na pozor! — zkrátka chaos
v hlav zpsobuje kee v svale ch.

Díváme-li se tudíž na naši historii a obrodní vývoj jako celek,

žádajíce si pedevším sami celosti, jednotnosti, uritosti a pev-

nosti, promyslíme-li si, jak zejména naše kulturní snažení sou-

visí s úsilím politickým a jak jedno psobí na druhé, jedno

druhé podmiiiuje, tu podporujíc, tu zase zdržujíc — vynasnažíme

se, abychom se neztratili v jednotlivostech našeho národního

života, budeme usilovat o to, abychom cizí pouení organicky pi-
pojovali k tomu, co máme svého domácího a abychom vlivy cizí

a domácí v sob organicky spracovali. Musíme, pejímajíce
z ciziny zárove a ustavin pokraovati ve
své m."")

. j. . revise našeho obrodního programu znamená, vytžit si

z nho národní základy i)ro vzdlání další.

Mládež vrhající se na bohaté myšlenky cizí, snadno se v nich

ztrácí a hladu svého a žízn pece neukojí. Jako nkdy za vel-

kého parna nedovedeme utišit žízn, ím více vody do sebe lejeme,

tak i u nás mnozí mladší nedovedou se cizí bohatostí skuten na-

sytit. Psobí na ducha píliš mnohé a rzné vlivy na-
jednou; a protože nasnad je tak veliký výbr, záhy vzniká
nestálost, duch poletuje od myšlenky k myšlence, ze systému

do systému — vzniká shon pe novém a novém, vzniká
nervosní novotáství, myšlenku verejší ubíjí myšlenka
dnešní, ne proto, že by byla správnjší, ale že je nová. „M ó d-

n o s t" stává se jediným kouzlem (nelze ani íci : regulativem),

rodí se duchovní gourmanderie, hledající, co dává den, ba minuta.

Tato íilosofie a la minuté je extraktem ijovrchnosti, d i 1 e t a n-

t i s m e m ve zlém a nejhorším slova smyslu.

Tímto zhoubným eklekticism em ztrácíme svou
osobnost, nenabýváme celkovosti a jednotnosti
svých rzný ch názor, v osnovných otázka ch ži-

votních upadáme v moc myšlenek cizích, i ná-
rodn ciaí ch.^^)
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ORGANISACE A DLBA NÁRODNÍ PRÁCE

. „Ty živé boje a spory posledního desítiletí mají smysl jen jako

symptom té krise, kterou prožíváme. Ty boje a spory mají jen

smysl jako pokus o pirozenou organisaci a dlbu
národnípráce; nové má se starému pilenit, má staré oživit

a obrodit. Starý systém je povalen — toho by nevidl jen slepý;

bží teiT o to, provádt nutnou organisaci a reorganisaci s po-

znáním zásad a s plným vdomím — k tomu však, nemáme-li

budoucnost ponechat náhod a jejím osobám, je te pedevším

poteba veejné diskuse. Blaze nám, že o našich životních pote-

bách mžeme a chceme jednat odkryt, odkryt nejen ped svtem,

ale i ped sebou samými. Jen tak náš národní život a jeho zájmy

mohou se stát životem a zájmy svtovými: naše otázka, otázka

eská je bu otázkou svtovou anebo otázkou není.^^)

POTEBA VZDLÁNÍ PRO NÁRODNÍ PRAXI

. . . Využitkovat všecky pokroky a vymoženosti vdy a po-

znání — musí být heslem naší národní praxe. Tak si vlastn už

Palacký pedstavoval praktické úsilí národní. To znamená vy-

užit všech praktických vdomostí, pírodovdných i duchovd-

ných, tedy netoliko snad pouze techniky, hygieny, nýbrž práv tak

pedagogiky a didaktiky — školství — a konen politiky v nej-

širším smyslu . .
.^'^)

STÁT A POLITIKA

. . . musíme si zvykat, pojímat stát (a podobn spolenost, ná-

rod, lid atd.) konkrétn a reáln: Tolik a tolik obyvatel

s uritými vlastnostmi duchovními a fysickými, shromáždní
ve stát mají mezi sebou tolik a tolik rzných úadník poli-

tických, tolik ministr a mají svého uritého vladae; ti úadníci

a všichni, kdo vládnou, ídí se tou a tou ústavou, ale také tmi a

tmi zvyky atd. — zkrátka, musíme uinit pokus, každé kolekti-

vum, tedy stát, církev, národ, lid atd. pojímat ve své asov dané

plnosti. Tedy ne : stát in abstracto, nýbrž tolik set úadník soud-

covských, tolik administrativních, tolik ministerských, tolik len
dvora, tolik voják atd., jedním slovem: mít názor o státu ule-
nný, plný, ne mlhavý a prázdný nebo abstraktní („všeobecný").

Kdo tak vc pojímá (kdo tedy zná politickou, hospodáskou
atd. statistiku své zem, funkce jednotlivých úad atd.) pro-

hlédne, že politická funkce je jednou z rzný ch

sociálních a kulturních fnnkcí urité speltino-



s t i
;
pochopí, že státní, politická innost souvisí s ostatní in-

ností kulturní a že uritý stát odpovídá urité církvi a názorm
náboženským, zárove názorm literárním a vdeckým, hospo-

dáským a obchodním atd. Státní moc a vliv stojí vedle sociálních

mocí a vliv jiných, všecky ty moci a vlivy navzájem se kižují,

psobí na sebe. Politická innost je slovem jednou inností kul-

turní vedle kulturních inností ostatních a nemže být úinná,
jestliže se nespravuje tou ostatní inností.

Za rzných okolností mívá hned ta, hned ona innost jistou

pevahu a vtší dležitost; vždycky vsak státní innost se spra-

vovala kulturní silou spolenosti, sloužila ideám a tužbám
osvtným, náboženským a mravním, a to i v dobách absoluti-

stických. I dnes stát slouží osvtným ideálm národ.

Stát sice zabírá do své kontroly i ty ostatní innosti a snaží se

po moci co nejvtší; ale totéž se snaží každá jiná spoleenská
tída a or^anisace, snaží se o to jednotlivci všech obor. Avšak
dá se bez hlubokého filosofování z pomrn malého potu
úadnictva a správc státních pochopit, že moc státní, i positivn
pracující i negativn zabraiíující, je mnohem slabší nežli sociální

moci ostatní. Dnes pímá moc stát všude po výtce kontroluje

pomr\' hospodáské; v dob protireformace stát staral se více

o náboženství a t. p. Akoli tato spravující, centra-
lisující, kontrolující moc státu je veliká, pece
není tak silná, jak úsilí a tužby náboženské,
osvtné, vdecké, mravní, vbec kulturní. Pro
spolenost, pro národy dležitjší je tento
život kulturní a jeho základové, nežli jediná
jeho ást, innost politická.
A konen proto, že stát více závisí na kulturním úsilí nežli toto

úsilí na stát, každý stát závisí na „svtové centralisaci", totiž na
tch ži\ych a poád živjších mezinárodních stycích netoliko

tržebních, ale kulturních vbec.

Bží tedy v stát p ar 1 aiii e n tární m o to, jak
volistvo je politicky a všeobecn vzdlané a

uvdomlé. ,.SvobodH není požíváním, nýbrž práce, ne-

petržitá práce ve prospch velikých úkol kulturních moderního
státu." (Anast. Griin.) Chcemeli mít zdatné snmy a
poslance, musíme se starat o dkladné vzdlání
politické. Konstilucionalism . parlamentarism bez politického

vzdlání poslanc a tudíž voli je maskovaným absolutismem.
Obzvlášt pipadá tu žurnalistice veliký a vdný úkol Wchovní,
nemén však ovšem tm, kdo národ (anebo lépe), volistvo vzd-
lávají a vj chovávají.
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Nebo dnes, pi živé a všeobsáhlé práci kulturní, politika,
jako praxe, vyžaduje dkladného vzdlání po-

litického a všeobecného. Dnes politika není, ím bý-

vala díve. Panovat se dá mocí, ale nedá se jí spravovat. Poli-

tickou moc, psobící živé a organicky, dává jen vdní. .Vdní
je moc." Dnes, jako každá jiná praxe a uniéní, také politika je

jiraxe a umní uvdomlé a tudíž na vdní a politické vd za-

ložené. Všude proto ve státech a spolenostech pokroilých r e-

formují se studiaprávnická a zavádjí se vyšší a nižší

školy sociologické a politické.
Poslanec musí být politicky vzdlán, v každé

etnjší politické stran musí být nejmén tolik rzných odbor-

ník, kolik je resort ministerských, aby dovedli innost admi-

nistrativní kontrolovat. Zejména o p o s i c e parlamentární musí

dnes být vzdlána: když oposiník s velkým pathosem a právem
vytýká tomu onomu úadníkovi neb ministrovi, že nerozumí svému
odboru, že se snad pes noc z generála stal kancléem, musíme
se ptát každého poslance a zejména toho oposiniho, rozumí-li

politice aspo tolik, kolik ien generál. Nešastný cirkulus: Po-

kud generálové se stávají pes noc kancléi, potud z kaprál se

stávají vdcové politických stran a pokud kaprálové se stávají

vdci, budou se stávat z generál kancléi.

Oposiník musí znát své odprce ve stranách a musí znát

vládu, a tuto musí znát konkrétn, t. j. musí znát vládnoucí osoby

a jejich iny a podle toho musí postupovat vcn co možná proti

uritým faktm. Sebe kulminantnjší e nezpiisobuje nápravy,

jestliže eník nedovede uvést fakty.^°°)

POLITIKA VEDOU
...Lidé jinak vzdlaní nemají ješt potuchy, že také politika

je již vdou a že od politika teba vyžadovat politického
vzdlání, nikoli pouhého mluvení a po pípad horování.

U nás neví. že politické programy a národní požadavky spoí-
vají konec konc na nkterých filosofických názorech, o nichž
sociologie a státovda a stále a stále pracuje. Že tedy nebží o tc

niakv požadavek politický pouze vyslovit (rozumí se. že si

každý peje nejvíce?) nvbrž o to. požadavek ten náležit zd-
vodnit; a z toho zdvodnní vidí se pak celé nazírání politické

a vidí se. má-li politický žadatel a zdvodnitel vbec njaké poli-

tické nazírání anebo papouškuje li pouze, co léta slyšel . . ."^)
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... .1 naše politika, jako všude jinde, musí být založena na

hlubší a všestrannjší práci kulturní, musí být praktickým uži-

tím politického a obecného vzdlání vbec. A toho vzdlání ne-

bylo a ješt není. eští politikové musejí, jak Palacký správn
žádal, to dovést, aby pro vc svého národa užili všech vymože-

ností pokraující ustavin vdy moderní. Není pravda, že naše

politická nedostatenost tkví jen v karakterech — tkví, ale ne-

mén v nedostatku vzdlání, v nedostatku uritých a pevných ná-

zor. Dnes každá úspšná politika musí být sociální a k tomu
jest více teba, než posud dovedeme. Rozháranost a nepevnost

osnovných pojm — o tom ješt promluvíme — je ddictví z doby
reformaní — již v reformaci trpli jsme tímto neduhem, jímž

trpíme posud a dnes . .
.^"^)

. . . Každá uvdomlá prakse pirozen se opírá o teorii . .
.^'')

JEN PRACÍ LZE DLAT POLITIKU MODERNÍ

..Ijá jsem stát, národ alid, musí si dnes íci každý, kdo

politicky myslí a co tedy žádá po státu, národu a lidu,
plniž pedevším sám ve svém kruhu stálý ch po-
vinností.
Nespokojenost naše neobracej se jen na venek jako

u dtí a mládeže, hledejme píiny nezdaru pedevším v sob.
Jenprací aoptprací lze dlat politiku moderní,

jen prací a opt prací lze dlat politiku svtovou a tím

zárove unilínout té tísnivé malosti.. .^"*)

Taková práce, jakou národ potebuje, pedpokládá a wžaduje
sebedvru. Poád vytýkáme, že „národ" nemá dvry
v sebe: pro všecko strkat na „národ" — ten národ jsme každý

sám !i«)

PRO VEEJNOST A ODKRYTOST
POLITICKÉHO ŽIVOTA

jedyna broil niewolníków jest zrada" — ekl M i c k i e-

Nv i c z a ideu svou provedl ve W a 11 e n r o d o v i. Idea ta v pol-

ské literatue vbec došla nejhlubšího výrazu. Je však správná

a jak jí rozumt? Jist nebží pouze a vždy o zradu vdomou
a umluvenou, nýbrž o celý systém in. jimiž národ potlaený

i nevd(.mky se brání. Ale je smutný násled nesvobody a násilí,

308



že rodí ducha nesvobodného a násilnictví, násiluictví netoliko

fysické, ale duchovní a mravní — pokrytectví, chytráctví, jesui-

tisni ve zlém a nejhorším slova smyslu.

To postihoval Havlíek a proto byl pro veejnost a odkrytost

všeho politického („veejného") života. Jeho pozorujícímu oku

neunikl však píklad, jejž podávalo Polsko, jak totiž vzdlaný
a uvdomlý národ, násiln rozpolcený, pod trojí vládou, vše-

možn se staral, spravovat se sám a jednotn: S poátku Poláci

dlali revoluce a mli vlád} tajné a v emigraci; ale revoluce se

nezdaily, tajné spolky se potlaovaly a vbec byly nevýdat-

nymi — Poláci sami ohlíželi se po taktice jiné. K rasi 6 ski
pekonává Wallenroda a ilosoiové a politikové polští poínají

pemyšlovat, jak bylo možné všem Polákm, jednotn a pece
bez revoluních spolk a ped celým svtem sebesprávn roz-

hodovat o svých osudech.

A není pochybnosti: vzdlaní a pozorující jednotlivci jednot-

livých tíd spoleenských nebo celých národ mohou beze všeho

tajnstkáství, bez tajných spolk, bez odznakv a znak se do-

hodnout o si)oleném postupování. Lidé vzdlaní, lidé pozorující

stejné pomry, lidé vdomí svých cíl musejí se moci dohodnout

veejn — ovšem jestliže jim nepekáží egoism. Takový tacitus

eonsensus*) je velmi cennou a úinnou spoleenskou silou —
násilí fysické a duchovní, slepá oddanost a nápodoba jsou ovšem

síly veliké, ale nevyrovnají se konec konc uvdomlosti a pro-

myšlenému, soustavnému a nepetržitému usilování k jasnému

cíli lidí vzdlaných a rozumných.^"^)

STÍCI SE MATERIALISMU

Ivdo pojímá stát materialisticky.snadno upadne v chybu, že

bude pojímati materialisticky spolenost všecku a celý její život.

Avšak ani stát a dokonce celá spolenost není jen organisaci

hospodáskou a není jen na hospodáství založena. Hospodáská
einnost spolenosti vyvíjela a vyvíjí se vedle inností jiných a

vyvíjela se a vyvíjí se také na základe výsledk rzných in-
ností jiných. 1 kdyby pravda bylo, že lovk je egoista a že má
jen interes hospodáský, tedy nedovede hospodait bez vdomostí
a bez vdomostí mnohých. Avšak lovk není od pírody jen

«goista a nemá jen zájmy hospodáské, nýbrž má zárove i zájmy
jiné. Chce žít fysicky, ale i duchovn. V kulturní plnosti života

spoleenského vyvinula se v každé dob jistá forma liospodaeiu

*) Tichý souhlas.
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a ta forma odpovídá vždy všem ostatnÍDi souasným a s hospoda-

ením blíže dáleji souvisícími innostmi. V každé dob mánifr

vedle sebe nejen jisté kvantum a kvale hospodáských ítatk,

ale máme také jisté kvantum a kvale statk duchovních; lovk
netoliko pracuje tlem, ale i duchem, pracuje a modlí se, pracuje

a myslí, poznává, uí se a uí jiné, tvoí umlecky, žije v rodin
a spolenosti — zkrátka, v konsensu spoleenském hospodaení
je innost vedle jiných inností jedna a innost ta souvisí se všemi
ostatními innostmi, A nejen to, ona nesouvisí pouze, nýbrž je^

na nich i závislá jako zase i tj to závislé jsou na ní — do které

míry, to ovšem je oiázka, o které tu jen tak strun nelze roz-

hodovat. Železnice nerozváží jen zboží, ale i myšlenky a z myš-
lenky se zrodila. Adam Smith nepodal jen svou soustavu ekono-

mickou, ale i etickou, z obou vykládal organisaci spolenosti.

Jist pi pozornjším pemýšlení lze pochopit alespo tolik, že
lovk, že spolenost není, jak R u s k i n jednou ekl, pouze la-

kotný stroj, ale i bytost cítící a mj^slící."')

HUMANITNÍ POLITIKA ODPÍRÁ ZLU

olitická taktika odpovídat musí idei humanitní tedy dsledné-
vy užitkování všech moderních pokrok ve všech oborech spole-

enské správy, Konservaíism obrácen je k minulosti, historism

a zejména historism upilišený je jeho podstatou; radikalism ne-

hledí si minulosti, logikou a to logikou asto velmi falešnou

upravuje pítomnost — realism nevzdává se minulosti, ale podi-
zuje ji poznávání vcí, resp. pítomnosti a odsud tedy postavení

realismu mezi konservatismem a radikalismem. Naše postavení^

pravím podle Havlíka, je uprosted mezi stranou radikální a stra-

nou konservativní . . , Od radikál dlíme se ne tak v teorii, ale

v praksi: radikálové dlají skoky, my jdeme krok za krokem..

S konservativní stranou nemáme žádných osnovních zásad spo-

lených, ponvadž jsme pro pokrok, v praksi pak jen tak dalece

s ní se srovnáváme, pokud i my chceme zachovat to, co bez veli-

kého nebezpeenství zrušit by se nedalo. Slovem — ch c e m e

rozumnou a poctivou taktiku, stejn poctivou k sob
samým i k cizím. eská politika musí pestat být .,politikou".

Žádné podlízavosti, protože nebude žádné pepiatosti'

To není uení, že zlému se nemá odpírat, naopak, má se mu od-

pírat poád a všude, ale dsledn a hned od samých jeho zárodk.
Kdyby lidé t. z v. hodní a dobí nebyli vlastn le-

noši, z 1 ý ch by již nebylo. Mže každému lovku nastat

doba. že proti násilí musí se bránit železem, netoliko prací a roz-

umem ,, .^''*)
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PROMYŠLENÁ DLBA NÁRODNÍ PRÁCE

Žiidoiieí o r g a n i s a c e ! Slova toho v posledních letech mnoho

a všestrann se užívá — namnoze již beze smyslu, ale o národní

organisaci skutené bží.

Nechci ješt mluvit o organisaci strany a stran; ta se asem

také provede — ale aby se provést mohla správn, teba je d o-

roz umní o principiálních požadavcích j e d-

n o 1 1 i v ý ch s m r .
, i t ; kovým vyjasnním z posavadních boj oza-

s a d y vyvine se o rga nicka národ níprácevejménu
t ch zásad, diferenciace a specialisace myšlenkových smru

stane se promyšlenou dlbou národní práce. N-
jaké organisace mechanické, po pípad autoritativní po zkuše-

nostech se stranou staroeskou nemžeme si pát — zásady, ne

autorita, nás musejí organisovat.^^^)

. NEDLATZE S V O RN O S T I D O G M A

N — lovk moderní, lovk pokrokový, lo-
vk poctivý musí velmi asto býti nesvornými
Rozumí se samo sebou, že nebudeme pro anarchism, pochopujeme

dobe, že nkdy svornost je nutná, ale dlat ze svornosti dogma,

znamená být pro duchovní smrt."'')

... V tom není zlo, že se pro pravdu rozestupujeme na rzné

tábory, ale je v tom, že tábory si osobují samospasitelnost pravdy

absolutní a že ve jménu to pravdy sahají k mei, usilujíce o jed-

notu mechanickou, na míst jednoty v duchu a pravd.

Národ eský po píklad Husov tím zahájil dobu novou, že se

opel této jednot vnjší, usiluje o nápravu mrav a oistu ueni.

Píklad a smrt Husova mocn vzrušily city, národ vzplanul hn-

vem spravedlivým; nebyl však (to pipouštíme) pro dslednou

a pronikavou reformu dosti pipraven, a tak se stalo, že hned

se samého poátku náboženská reformace ustupovala politickým

bojm národnostním a sociálním. Národ nebyl na tžké dílo re-

formní náležit pipraven a odhodlán. Je to práv nás osjd, že

jako národ první bránili jsme svobodu náboženského svdomí;

proto jsme ve mnohém kolísali a byli nehotoví . .
."^)

MÍT PESVDENÍ
Ncmo!ui než co nejdraznji mluvit proti panující bezprograino-

vosli. Politik musí míti politické pesvdení. Politika
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dnes, zejména u nás, je velmi dležitá, ka/dý z nás mél by mít

pímo politicky názor na život.
Politika jako sociální prak^e musí se stát souástí

mravního pesvdení. Pokud toho nebude, lebude

dobe. Politické své pesvdení my ovšem máme d e m o k r a-

t i c k é, lidové, pokrokové — provádjme je dsledn
ve všem svém konání!

Prvý požadavek politiky skuten pokrokové a lidové je v e-

ejnost — tedj^ jeu ven ped forum [)oljtické
a pracovat k obživení politického vzdlání celku. Budeme-Ii míti

my silné pesvdení, vzbudíme také pi odprcích touhu po pe-
svdení. Teprve potom, až budoii proti sob stát strany p e-

svdené, nejen strany rozilené a o pípad zfanalisované,

bude v Cechách politický život. Teprve jj e s v d e n í od-

prcové budou navzájem ctít své pesvdení
budeme se stavt proti sob dvody, ne obvyklým zrádcová-

ním.^^*)

. . . Žádný slušný lovk nebude své nejhlubší životní pesvd-
ení co chvíle pi každé malikosti vykládat, ale každý slušný

lovk takové pesvdení má a o n usiluje. Obas pravd musí

dát svdectví výslovn, ob) ejn však se pesvdením svým bude

ídit a spravovat. A nikdo z nás není v pocln bnosti, jak má posu-

zovat lidi, kteí jednají (i v malikostech) podle toho pesvdení
a kteí jednají bez nho, dnes tak, zítra onak, jak náhoda dá . .

.^^^)

Pevnost pesvdení nevyluuje kompromis v práci.
Kompromis v z á s a d á ch je naprosto v 3- 1 o u e n.

Kompromis práce, ne osob, je možný, zejména místní;
pro by pi zakládání na p. knihovny atd. nemohli se spojit lidé

rzných stran? Ale žádný kompromis nesmí porušit zásady; sle-

víš jednou, dvakrát a již je po pesvdení veta!'^')

O NEUPÍMNOSTI V POLITICE

Nedovedeme ješt být docela odkryti a upímní a proto nám
jiní nedvují. Ch y t r á c t v í je význaný rj s naší posavadní

líolitiky a chytráctví neJmponuje nikde a nikomu trvale. Nedo-

vedeme se zhostit dlouhé výchovy absolutismu protireformaního.

Proto naše politika navenek i uvnit více než jinde založena

je na žrectví — politití augui, politití intrikání hrají u nás roli
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víre ne/ jinde. V národ, jenž dlouho byl politicky nesamostatný,

v národ, jenž dlouho neml vhuly a správy své, vzniká zvláštní

politická nevysplost, ekl bych, praktický anaichism. Slovem
anaichism minim tu zvláštní nescbopiiost být sebevdomým a

tudíž vždy pímým pánem — a pokud toho nedovedeme, nebudeme
politicky samostatnými. Zatím alespo dlá se u nás všecko jiné

jen ne to, ím by se vzdlaly a sílily mužná odpovdivost a

sebevdomí. ^^^)

. . . máme i v politice, jako ve vd, požadavek, jejž nelze dost

drazn opakovat : politik musí pozorovat, musí pozorovat

všecky projevy stjan a vlády a pak nepotebuje žádných „d-
vrných" a „tajných" sdlení a zpráv. Pro toho, kdo myslí a kdo
mysle pozoruje, není žádného „tajného plánu'', tomu sebe dvr-
njší zprávy nemohou dát nic podstatn nového. ^,Tajní*' zpra-

vodajové, tajné a tajené zprávy a vdomosti jsou všude pro ty,

kdo nedovedou pozorovat a vidt; zprávy ty jsou také podle toho,

týkají se vnšností nápadnjších, jednotlivostí, jež mohou mít

symptomatický význam pro myslícího a pozorujícího politika,

avšak nemají ceny takové, aby se na nich dalo zaídit politické

jednání. A u g u r s t v í, jedním slovem, i v politice dohrává, intri-

kánství a „diplomacie" (i diplomacie) jsou politické pežitky.

Tajnosti jsou dnes pro veliké pány, ale velicí politikové jimi se

již nespravují.' ^^j

MUŽNOU POLITIKU

V národ malém pak obzvlášt vždycky hrozí nebezpeí, že

opatrnost a rozvážná svdomitost se obrací v dvojakost a ne-

mužnou „tichost". K otroctví zvení pipojuje se otroctví uvnit,

i sahá se pak k prostedkm neestným, jimiž lidé sla4>í domnívají

se sloužit vlasti. Tak se stalo i u nás i byli jsme podloudnictvím
literárním zdrženi na dráze vdeckého vývoje, jako na dráze

sociálního a politického vývoje zdržováni jsme hlavn vlastní

nemužností a sdruženou s ní zvláštní fantastickostí, kterážto

faniastickost vždy mívá koenj- nejen rozumové, nýbrž snad
pedevším mravní . . ."^)

V boji duch, jako v boji fj^sickém, smí se využít všech
e s t n ý ch prostedk. Duchové a vojíni mužní a zdatní

vždycky vyznamenávají se rytíkostí — bojují mužn, od-

kryt, estn. Jen duchové menší a vojíni slabší snadno beron
útoišt k podskoku a k prostedkm neestným . . .*")
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ZREVOLUCIONOVAT DUCHA
. . . Úpadek nynjších vedoucích kruh je práv tím žalostnjší,

že svá vlastenecká anathemata vydávají ve jménu tch ob rodních
bojovník pro pokrok a humanitu! Vláda a národní odpicové
Jíra jist velmi pekáželi, jako pekážejí i nám, ale mnohem více

pekážel i jim šovinism nepráce a nevdomosti vlastního táboreu

V tom vyvrcholilo jich úsilí obrodní a pravé
v tom musíme zase pokraovat. „Budit, kísit"
to starší hesla pro to, emu dnes íkáme zre-
volucionovat ducha.. .^^'')

PROGRAM
Ixekl jsem už asto a podškrtuji zase : Program pouze
heslový nestaí, ten dnes opíše kde kdo : koluje tolik pk-
ných a nových idejí svtem ^— heslový program nadmíru krásný
se sestaví snadno ; ale o to bží, aby hesla programová
byla výrazem myšlenkového smru, výchov y.^^°)

Naši lidé musejí znát svj program: obas si jej

pozorn peíst a osvojit si jej dobe ! A ovsem pro místní
pomry jej specialisova! Co nejkonkrétnjším musí
být a prakticky všude, v malém i velkém provádéu.^-^)

. . . Kritickou revolucí musí se proti starším názorm zpsobit
dkladná revise celého národního programu a konání, programu
tedy obrodního . . .^^^)

. . . My naproti tomu dnes žádáme ne víru, nýbrž vdt, pozoro-
vat, vdt, co máme dlat a pro . .

.^^^)

REALISTICKÝ PROGRAM
Jednostrannost však byla a posud je práv v tom, že jen vdy

a poznatky historické jsou národními v tom slova smyslu, že

práv z nich erpá se hlavní síla národního vdomí. Je to pocho-
pitelné a správné. Avšak my musíme k historickému nazírání,

k nazírání v minulost pibrat ješt vdy, jež historickými nejsou

a jež pouují nás o svt, jaký jest a bude, tedy vdy pírodní
a sociální . .

.
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. . . My pronikat musíme lajemnou rouškou pítomnosti, my
poznat musíme ten život pítomný a jeho pravé podmínky a z toho

poznání, jež pirozen musí být doplnno poznáním historie, mu-
síme smlým elem hledt v budoucnost.

To je náš veliký úkol. Jsme na správné cest. Ješt Palacký

více byl obrácen k minulosti a odsud i jeho politika mla ráz kon-

iservativnjší ; avšak Havlíek již ukázal, jak ponoiti se máme
v upímnost a z poznání skutenosti erpat svou národní sílu. Pa-

lacký v teorii to také uznával, jak hned jjovime, ale Havlíek po-

-žadavek ten dslednji plnil. Ve sporu s Kollárem projevilo se

toto jeho pochopení národního úkolu — jeden živý a iperný slo-

vanský hošík, ekl Kollárovi, je mu milejší a dležitjší, nežli

všecky staroslovanské bžky, co se jich kde vykopalo a vykopá,

ulilo a ulije. Tmi slovy Havlíek ekl všecko — náš život je d-
ležitjší budoucím pokolením a bližší než život našich dalekých

pedkv.
Tenfo požadavek netýká se pouze názoru politického, je vše-

obecný a musí spravovat všecko myšlení a konání lovka. Je to

filosofický základ toho, co se mže zváti realisme m. Požada-

vek ten uinil jsem ve form abstraktní a vdecké ve své „Kon-
krétní logice" a celý tento pokus je práv výsledkem tohoto

smru . . . Strun lze formulovati hlavní pravidlo takto : p o-

znávej vždy a všude vci a jejich jádro! Není vý-

voj prvou dležitostí pro ducha, ale vci samy a rozumí se, že

k podstat jejich i)ináleží i vývoj, ale poznání a pozornost nesmí
utkvívat na historické zmn. Pevládání historismu mže i na
karakter lovka mít vliv neblahý — neuritost a nerozhodnost
v potebách životních, lovk ztrácí se v pedstav toku a zmny
ustaviné . . ^^^)

. . . Realism je slovanská sebeobžaloba spolené viny a nedo-
statkv, protest proti falešnosti mrtvé i živé.

V prvé ad bží o prohloubení a doplnní literárního, vdec-
kého a filosofického vzdlání. Zde je hlavní úkol všem myslícím
hlavám. Souvisí s protihistorismem, že realism pro doplnní na-

šeho vdeckého a filosofického vzdlání více než doba pedchozí
dbá pírodních vd a obzvlášt vd sociálních. Posud práv mimo
historii, mluvnictví a krásnou literaturu vdecké vzdlání nezná-
rodnlo. Ve filosofii realism opírá se, a práv z t>'cliž dvod, ne-

toliko na filosofii nmeckou, jako posud, ale také na filosofii ná-

rodv ostatních, francouzskou, anglickou, ruskou.

Realism je pokus znárodnit všecku vdu a filosofii, nezadávaje
vdecké pesnosti, realism chce vdu uinit pístupnou všem
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vrstvám národa. Realism je protest proti monopolu vzdlání^

realism chce vdecké a filosofické vzdlání socialisovat.

Odsud i p o 1 i t i c k j' program realistický — pirede-

vsím vydatné sociální reformy, práce k u 1 1 u r ii í, p o-

iitika vnitní. Socialisace eské politiky je dsledným po-

kraováním obrozenskýeh ideí: humanita dnes pojímat se mu^í

mén abstraktn extensivn. humanita dnes znamená, pracovat

pro ty. které jsme posud z kulturní práce vyluovali; dát jim

pouze nkterá práva je málo — m} slit, pracovat musíme s nimi

a pro n . . . Sociální olázka je po výtce laké otázka eská —
národ, jenž vypracoval svou národní církev bratrskou, národy

jenž ústy vyznává tyto ideály velikých pedk, má v ešení so-

ciální otázky veliký a nejnárodnjší úkol . .
.^-^)

. . . Realism není a nechce být stranou, pouze stranou, je sm-
rem a metodou.

Realism eliti má historismu, historismu upílišenému.

Vci, ne historie, vci, ne vývoj, je realism, jak mu rozumím,

své Konkrétní logice a pedtím už ve studii o Buckleovi tento ná-

zor a filosofická metoda: pokud mne se týe, snažil jsem se ve
své konkrétní logice a pedtím už ve studii o Buckleovi tento ná-

zor vdecký vyložit a z nho hlavní dsledky vdecké i sociální

vyvodit . .
.^^^)

NOVÁ FILOSOFIE PRAKTICKÁ

. . . Problém nové filosofie není jen teoretický, nýbrž také prak-

tický. Bží také o nový život . .

.

. . . Práce sama o sob nás nespasí — o cíl jde, k nmuž se prací

chceme piblížit. Mefisto také pracuje a velmi piln. ^-^)

HAVLÍEK PEDCHDCEM REALISMU

Havlíek byl p e d ch d c e m p o 1 i t i c k é h o r e a-

li s m u.
•

Havlíek, jak uznával jen dvojí hezbožnost, tak uznával jen

dvojí stranu politickou: rozumnou a poctivou — nerozumnou a

nepoctivou.

Dnes bychom to vyjádili slovy, že konen také politika,
musí se stát p e v n ý ni odborem vdní a umní.
K tomu rok 1848 na kontinent byl veliký krok a Havlíek krok
ten pochopoval.

376



Politik, jfiiž takto smýšlí, vidí v historickém vývoji pevný ád
a zákon, poliiiic takový studuje svou dobu a historii, jak pírodo-
vdec studuje pírodu. etli jsme, že Havlíek vidól zákou pi-
odui díkiiiice v historii.

Taková politika zakládá se jako každé pesné poznání na
zkušenosti. Havlíek poád odkazuje na okolnosti a ua sku-

tenost. Proto však nepijímá bžného hesla: pizpsobit se

okolnostem, ale výslovn proti nmu protestuje. Empirie není

oportunismem.
Politická empirie není také pijímáním skutenosti slejiým,

Havlíek stále a stále volá po politice rozumné, rozumnot4 více

hlásá než skutenost. Rozum obzvlášt na uzdé má mít fantasii

a fantastický utopism. „V politice nesmíme nikdy dáti pednost
myšlenkám a plánm poetickým, nemajícím ve skutenosti zá-

kladu."

Proto se také slep nedrží historie a toho, co historicky je

dáno: realistický politik historii chce dlat.

Politický realism je pro pokrok. Havlíek vil ve vývoj, a to

ve vývoj nenáhlý, proto byl proti revoluci a radikalisnju a snažil

se o pokrok, jak praví, jjckojný, stupový, trval}', jistý.

Realistická politika je tudíž positivní a jediné positivní. Radi-

kalism odbouje od positivního pokroku vlevo, reakcionáský
konservatism vpravo. Oba jsou negativiií. Radikál rád agituje,

konservativec rád je neinný. Proti radikální agitaci a konserva-

tivnínm stání celí realistická innost, práce.

Realistická politika jen zdánlÍA se jeví jako prostední cesta

mezi radikalismem a konservatismem. Ve skutenosti bére se stále

vped, ne ui)rosted obou; od ní odboují radikalisni a konser-

vatism. Havlíek píležitostn dal tomuto názoru drastický vý-

raz dovclávaje se o „prostední cest" politickj'ch chytrák
„sprostého upímného lovka", jenž by prý ekl; ..že psí ocas

také jde prostední cestou."

Kde politika je založena na pesném pozorování, na zkušenosti

pochopované rozumem, poíná se pedvídat. Radikálové ped-
vídání nahrazují podezíráním. Havlíek pkn to ekl: „Ned-
vru míti, ostatn není podle našeho mínní žádná bystroumnost.

podezivost není proroctví."

Radikalism a reakcionáství jsou politickým diletantismem.

Proti realismu, snažícímu se uinit z politiky pesné odbornidví,

radikálové a reakcionái j^ou tím. co mastikái j^ou proti v-
decky vzdlaným lékam. Mastikáové konec konc nejsou než

odrda svíkových bab. Radikálové jsou v politice, co v poesii

improvisátoi — v nejlejiším totiž f)ípad: reakce má svou stá-

lou oporu v slabosti rozumu a karakter lidských.
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Radikalisni historicky daný po stránce filosofické je mate-

rialism. To je jeho pravá podstata a odsud jeho víra v násilí a

politika pro okamžiný úspch. Odsud jeho revoluní romantika

smrti a neumni žít pln, piln, bez rozilení a divadla demon-

straního. Havlíek hlásal realisticky; ..Jindy umírali mužové
pro est. pro blaho svého národa: my však z téže píiny budeme
žíti a pracovati." V tch slovích vysloven je všecek smysl

realistického humanitismu: zbaviti se násilí, rozhojujícího stále

a stále v rzných zpsobách íši smrti fysické a duchovní.^-*')

Hledíme-li k dob reakní, v níž Havlíek stal se národním

vdcem, otázka taktiky pochopitelným zpsobem byla rozhodu-

jící. Vidím v tom velikost Havlíka, že znal jasnji než kdo jiný

svj cíl a že cíie toho ped revolucí, v revoluci a pak i za reakce

domáhal se vždy zpsobem stejným — onou mužnou dsledností,

jež, znajíc své prostedky, niím, ani všeobecným rozilením, ne-

dala se vést ani tuze nalevo a tudíž ani napravo. V tom Havlíek
pio nás ješt dlouho a dlouho bude vzorem nedostižným. Že pes
tuto svou kritickou umenost neušel politickému muednictví

a pronásledování, je jen dkazem, že reakeionáství takové um-
enosti nemén se bojí, než okázalého chvilkového rozilení, ba

bojí se ho a právem více. Opravdovosti ncopravdovost pirozené
nejvíce se bojí, a Havlíek bvl lovk opravdový — jen tímto pro-

stým, ale význaným slovem dá se karjikterisovat Havlíkovo ne-

úmorné usilováni smující dsledii za vcí a nepijímající v ni-

em osob.

Co do obsahu, Havlíek všecek svj život posvtil vzkíšeni
a utužení národnosti a jazyka eského. Jeho víru ve vc eskou
nedokazují pouze jeho plamenná vrná slova, ale i fakt, že píše

jen esky v dob. kdy naše nejlepší hlavy ješt užívají nminy;
pesto, že ml r(»zhled svtový a stopoval vývoj evropský, stail

mu vlastní návod.

..ech. ne Slovan" — mlo u Havlíka hluboký význam. Nikoli,

že by se vzdával ideje a citu slovanského, ale proio, že vdl
a cítil, že Cech, pouhý a pouhý Cech, nejlepším je Slovanem,
A Havlíek byl lovk naskrze eský, je mezi spisovateli a na-

šimi veejnými pracovník} vzor typický.

Havlíek, pochopiv ducha eských djin, byl ojíravdov svobodo-
myslný, a )ia svém pesvdení svobodomyslném dsledn zaklá-

dal všecku svou innost politickou a národní. Sám nám to ek],
že reakce správn vycítila tuto jeho sílu, a že všecka protiven
se mu inila proto, že jsa Cechem, byl ze základu obhájcem svo-

body, cítní i nnŠlení. Havlíek b\l prost toho umrlvujícího indi-
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ferentismu racioiialistického, jemuž se oddávali tak etní vlastenci

generace mladší i starší. Havlíek nenapsal ani ádky, aby na

zásady duchovní svobody nebyl pomýšlel — odtud jeho úinný
boj proti reakci a odtud ovšem i jeho pronásledování; nikoli jeho

politické zásady a zásady národní, jak eeno, nýbrž jeho oprav-

dovost filosofického pesvdení a boj proti duchovní reakci zjm-

sobily mu iiejíátelství ve Vídni i doma.

Netoliko roku 1848 a 1849, ale i pozdji vždj- a dsledn všímal

«i vcí církevních a náboženských, odkrýval vady církevní správy

a života a žádal napravení. „Kutnohorské epištoly" jsou jen jed-

ním plodem této jeho životní starosti. Jako politik a žurnalista

nejiouštl se ovšem do rozjímání filosofického a teologického;

avšak lánky jeho všecky svdí, že si pro sebe otázku tu poád
rozjímal a ešil; své pesvdení v otázkách tchto nejpknji
projevil, když uveejnil poslední vli Bolzanovu, a slovy sice ne-

nápadnými, ale tím psobivjšími pesvdení filosofovo o po-

sledních Acech lovka za své pijal. Na tuto stránku Havlíkovy
innosti i jeho pívrženci rádi zapomínají — náš vulgární libe-

ralism vyhýbá se otázkám o posledních vcech lovka jako ert
kíži. Kdo Havlíka po této stránce nepochopil, nepochojiil ho

vbec a nepochopil smyslu eské historie a eského ducha. Ha-

vlíek ne daiTiio oddat se chtl povolání knžskému, a ne darmo
pekonal ten úmysl a prožil muka duše ztýrané bojem staré víry

a nové.^--')

HAVLÍKV KRITÍCISM

...llaviíek nehovl jako Kollár, Šafaílc a ješt i Palacký
historismu, Havlíek díval se pímo na vci a pítomnost; z ana-

lyse pítomnosti poznal, co se historicky vyvinulo, nebyl od ži-

vota odvrácený, jako ti, kdo se nevyiuanili z pevráceného vy-

chování školského. Havlíek v tom smyslu byl lovk pítom-
nosti, vlastn budoucnosti. lovk, jak bychom ekli, moderní,

pokrokový.

Odsud Havlíkova innost kritická. Žije s pítomností a maje
oi obrácené do budoucnosti, poznával naše nedostatky a poteby,
a tudíž pirozen musil zaíti kritikou - po Dobrovském opt
duch skuten kritický ; a kritiky bylo teba, aby falešnost našeho
vnitního života byla odstraována. Jeho lánky o Rusku jako
blesk udeily do hlav domnle slovanských a eských, jeho vy-

stoupení proti O ylovi rázem odhalilo zpuchelost a mrtvotu ne-

kritického a obmezeného vlasíenení. Havlíek, strun eeno,
revolucionoval literaturu, t. j. ducha, a toho nám nanejvýš bylo
poteba . .

.'"')
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HAVLÍEK VZOR ŽURNALISTY

...Havlíek jo nedostižený vzor eského žurnalisty a literáta

a hlavn v tom. že ukázal. Jak i denní i minutová práce žurnali-

stická podat iiíúže a má celkový názor politický a svtový viibec,

jak každá ádka pro potebu dne napsána vyplynout mže a musí

z pesvdení zliudovaného pedchozím a ustaviným pemyšlo-
váním o základních požadavcích života spoleenského i soukro-

mého. Proto Havlíkovy jednotlivé lánky o sob a všecky do-

hromady podávají skutený propracovaný systém názor neto-

liko prakticky politických, ale i teoretických a filosofických.^^^)

. . . Žui'nalism je do veliké míry moderní zpsob práce myšlen-

kové. Myslíme telegraficky a stenograficky, t. j. žádáme si pouení
krátce a dobe a hodn mnoho. Chceme se dovdt všecko, velké

malé, dležité nedležité. Noviná musí proto být lakonický

a mže být, smí-li pedpokládat základní vzdlání tenáovo
hlubší a všeobecné. Žurnalista sám však vzdlání to musí mít —
nemá-li je, je nádeníkem v pravém slova smyslu, eemera, ba
mén: je náhodinník. lovk, stroj minutový. Máli vzdlání, jež

sám pedpokládat má u svého tenáe, je moderní mistr slohu

a virtuos nnšlení.

U nás žurnalistika od samého poátku mla dležitost tím vtší,

že nemli jsme tak bohaté literatury knižní a asopisové, jako ná-

rodové jiní. A mli jsme již žurnalist}- výtené. Nmecky elili

cizin, esky sloužili lidu. Palacký byl žurnalistou, a byl jím pe-
devším Havlíek. Opakuji, žurnalistu, jakým byl Havlíek, mže
nám cizina závidt — jak krásné to zase budou doby. až eský
noviná z Havlíka bude hledat pouení, jak má pracovat! Avšak
sotva odstoupil Havlíek, nový parlanientární život a zejména
aktivní politika ve Vídni mladším žurnalistm pivedla cizí vzory,

hlavn vídeský, a na tch vzorech klekla žurnalistika, jako ci-

zími vzory naše básnictví asto klesá, teba erpá z nich bohatší

obsah . .
.^^2)

SPRAVEDLNOST

..Nepítele milovat je možno. Já bjch nechtl mluviti proti tomu.

Ale sám držím se pravidla, že máme býti k nepíteli spraved-
liví. Nedovedeme-li milovati nepítele, pak nelžeme sob a ji-

ným, že ho milujeme. Málokdo ho miluje. Když ho nenulujeme,
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tož bume k nmu aspo spravedliví. To musíme býti. Jiného

pravidla praktitjšího podati nelze . .
^•^)

Nestaí jen mravn kázat lásku k bližnímu, spolenost sama

musí být skuten mravná a musí bližního skuten milovat;

to dokáže, když dá do svých zákon urité paragrafy..."')

Pikázání ,.N e p o k r a d e š" dnes znamená mnohem více

pro svdomitého lovka než v starší dob. Dnes znamená práv

potebu reíorem, reorgauisace spolenosti na základ lipravedl-

nosti. „Nepokradeš" znamená dnes potebu s o c i-

á 1 n í ch reforem.. ."")

. . . Každou hodinu roste zodpovdnost spoleností a státu. Vy

bute dbalí, abyste dobývali spravedlnost spravedlností. Poádek,

který zachováte, bude vám silnou pomocí a podporou a zjedná

vám pochopení pro váš boj. Poádek váš má také velký mravní

význam, je znamením boje bez násilí, boje za pravou svobodu, za

hospodáské, sociální a mravní osvobození!..."")

O DEMOKRATISMU

Jestliže není mravního rozdílu, pak, prosím — a to bych rád

védl — jaký dvod má demokrat proti aristokratu? Nebojte se,

prosím, že se tím spojuje politika s etiiíou, ne, to jsou dva rzné

vdní obory: ale jde o to, pochopit, že máme v etice srj
rozhodný dvod pro demokratismus...

...Tedy: v politice (demokratické) žádáme nejen posuzování

vcné, nýbrž i mravní. Možná, a upozoruji na to, že se proti

tomu názoru bude polemisovati, že to jest moralisování, morálka-

ení — nic naplat, jinak než na morálních základech nelze poli-

tické snažení odvodovat. Staili moc, t. j. prakticky vtší sil-

njší moc. jeli moc pravdou a právem, pak ovšem politika s©

stane ástí — zoologie a bašta!

Aristokratismus naproti demokracii jest tedy aristokratická oli-

^archie; kde jsou páni, tam jsou sluhové a otroci. Aristokratismus

nejen politicko-sociální a vojenský, jest také aristokratismus

v íiábožeuství — plebs v fíím mla jiné boliy než aristokraté,

každý katolický laik má jiin)u morálku než aristokracie (knží,

mnichové) ; jest aristokratism jazykový, národní a rasový, a ovšem

aristokracie hospodáská. Podstatou aristokratismu, jakožto oli-
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garchie, jest organisace hierarchická, jak ji ve vojsku a v ímské-

hierarchii nejlépe vidíte. — Aristokracie nepracuje, nekoná té

drobné, erné práce, jak ílíá Rus, pro tuto byli a jsou otroci.

Demokratismus jest založen na práci. A proto pracující lid se

demokraticky organisuje: to není jen stavovství, jak se vždycky

vytýká, to jest demokracie v i»ravém slova smyslu, která se tu

organisuje vedle tch jiných pracujících inteligent, a není ná-

hoda, že inteligent a dlník, student a dlník se nalézají velmi

asto.

Proto si také musíme uvdomiti, že denokracie není nco pi-

rozeného, musí se usilovn vypracovat. Pirozený je (v tom

zvláštní smyslu) aristokratismus, každý z nás chce býti pánem,

my všichni jsme aristokraty. A býti demokratem uvdomlým,
demokratem nejen na tribun, ale v každém poínání — do toho

máme daleko a k tomu musí inteligent demokrat pihlížeti . .
.^^0

Demokracie jest opravdu coutradictio in adjecto, to jest, jestliže

se klade draz na — kracie, vládnutí; demokracie znamená lido-

vláda, ale nebží o vládnutí a panování, nýbrž o lido správu.
Správa, administrace, to jest hlavní vc pro demokracii, pro ari-

stokrata jest hlavní vcí vládnutí: stojí proti sob administrativa

demokracie a vláda aristokracie. Naše eské „pán"^ vyjadovalo

strun oligarchické, aristokratické panování, vládnutí.

Avšak v moderní dob pravé demokracie, žádáme v adminísti-a-

tiv pedevším vcnost. My íkáme, že politika se nám stává nejen

empirickým umním, ale, a to v první ad, vdou. A moderní

hnutí demokratické jest organicky a nutn spiato s vdou, nikoli

ovšem s ueností, s profesorským mandarinstvím. Politicky m y s-

lit a pozorovat!
Nejen svobodu a rovnost hlásala francouzská revoluce, také

bratrství, a již to bratrství chceme formulovat jako lásku

k bližnímu, což v moderní dob zavání církevniclvím, nebo jako

humanitu, akoli i to slovo již se nelíbí. Ale všechno polidcké

úsilí konec konc vychází z mravního úsudku, demokracie
jest úsilí proti nadpráví, proti násilnosti. Co
jiného jest aristokracie, než násilí — demokracie boj proti toniuta

násilí.^^^)

. . . Demokracií dnes rozumíme tu demokracii — na rozdíl od dí-

vjších snah — která od tak zv. veliké francouzské revoluce se

vyvíjí. Heslem svoboda, rovnost, bratrství, revoluce prohlásila

suverenitu lidu proti absolutismu a monarchismu a prohlásila

a kodifikovala pirozená práva lovka a obana. Tento moderní
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demokratisin pojmov i hií*toricky elí a elil aristokracii, t. j.

arislokraUcké oligarchii. Mojiarchismus je vyvrcholením aristo-

kratismu. Tedy bží o pomr, o spor demokratismu s arisíokra-

tismem.^'')

. . . D e m o k r a t i s m nezná jen rovnost politickou
(všeobecné volební právo, kterého te trochu máme ), nýbrž t é ž

hospodásk os o c i á 1 n í, m r a v n í, náboženskou a

duchovní vbec. Chceme bytí co možná rovni. Jistá ierovnost

je pirozená, nadáním, postavením atd. Chceme míti bratrství

nejen v chleb, ale také v právech, ve vd, v mravnosti a v ná-

boženství. Nemá býti arisiokraíism knžský, uenecký, kapitali-

stický, politický; zkrátka, demokratismus je celkový názor na

svt, hlásající zásady rovnosti nejen hospodáské a politické,

nýbrž také duchovní, mravní a náboženské.

Demokratické požadavky nové dobj' jsou ve všech oborech,

nejen v oboru hospodáském a politickém. Bylo by klamné mysliti,

že domáháme se jedin demokratismu chlebového. Musíme žádati

rovnost a bratrství všude, tedy nejenom politickou v zákon, ale

také náboženskou, mravní a duchovní. Chceme demokratizaci v-
dní, mravnosti, náboženství, zkrátka, demokratismus znamená
doslova : Vládu lidu, vládu lidskou naproti teokracii,

vlád boha a ve skutenosti knží.
Jest tedy demokratismus celý názor na svt, A musí se stát no-

vým lovkem, kdo chce býti doopravdy demokratický . ,
.^*°)

O ROVNOSTI

...JNIeuznávám absolutní rovnosti. Ne, že bych nechtl, ale zkuše-

nost mne pouuje, že lidé sob nejsou rovni svou silou, svým na-

dáním, svým okolím. Všeliké sociální reform míiže tudíž bžet
jen o to, aby se domohla nerovnosti co možná snesitelné. Zákon
mže ustanovit jen rovnoprávnost, nikoliv rovnocennost.

Neuznávám požadavku rovnosti hospodáské. Jsem pro tuhou

solidárnost, ale odmítám komun ism.

Odmítám komunism hospodáský, nevím v komunisin duclio\ý

(jak jej ku p. líí Marx) a odmítám komunism pohlavní a ro-

dinný.

Uznávám, že n.ynjší nerovnost je neoprávnna a nespraved-

livá. Dnes lidé mrou hladem a mrou — chlebem, pi-csycením.

Nevím, že se nutná reforma dá provést jen hospodásky. Zá-

rove se musí provést rcfoinia mrav a názor. Ku provedení

této reformy matcrialism Marxv nestaí. Materialism historický,
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materialism vbec je nemožný. Práv proto není mn majetek
svátostí, ani soukromý, ani spolený. Posuzuji všelikou formu
vlastnictví a jeho vývoj pedevším utilitárn, jako prostedek
k cíli. Vidím tudíž ve všech iJomrech vlastnických jen pechodní
formu historickou.

Komuuism je možný jen v tom dosahu a na tom základ, jak jej

proti Platonovi ujcil už Aristoíeles: na pátelství. To dotvrzují
také zkušenosti s koloniemi komunistickými. (Protivníci komu-
nismu asto tvrdívají, že žádná kolonie komunistická se nezda-
ila. To není správné.) Na základ ist hospodáském, jak jej

žádá materialism historický, je komunism nemožný; základní lež

komunist je práv, že každý má chtít, co má soused, a že každý
má být, co je druhý.

Všeobecný komunism hospodáský pokládám i v daleké bu-

doucnosti za nemožný; není mn ani sociálm ideálem...^")

O demokracii, o nerovnosti lidí bylo již promluveno. Lidé jsou

si nerovní, nerovnost jest a bude vždy, každý j) cítí a proto každý
touží po jejím odstranní. A to ekl již Kant, že rovnost neznaí
nic více než snesitelnou míru nerovnosti. Jest tedy povinností
naší usilovati o to, aby tato snesitelná míra nerovnosti byla do-

držena. A tu jsme u hlavního požadavku rovnosti, požadavku
opravdu všeobeoiého hlasovacího práva volebního, a to nejen

do Vídn, ale do zemských snm, obcí, všude a všude, ne však
pouze na papíe, ale tak, abychom mohli podle nho skuten žíti.

Hlavní podmínkou pokroku jest pekonání politické lhostejnosti

naší inteligence, její apatie k našemu veejnému životu. Já sám
vždy o to usiloval, nestailo mi povolání profesora, chtl jsem
vždyckj^ inteligenci dávati píklad, že nemáme být politicky ne-

inili. Znám velmi dobe, jaké to psobí obtíže v praxi úedníka,
uitele a j., jak jest to nesnadno v úzkém kruhu býti politicky

mným, ale není žádné pomoci, my musíme ven z té bázn a mu-
síme ukázati barvu vždy a všude. A naproti Nmcm jist. Já
pan. }\ pán, ale ne sluha; a za žádnou cenu nepovolíme v dobrých

naších právech. Dobe nám to vyložil poslanec Štemberka, jak

nové vládní pedlohy jsou aristokratické, stavovské, pež lé. My
musíme nejen usilovati o rovnoprávnost našeho národa, my mu-

síme sociáln i hospodásky sesílit, pro nás znamenají všechno

peníze, které musíme dávati Nmcm, a o které se vlád hlavn
jedná. Z Vídn spásy neekejme, Víde jest také v Praze a všude,

^šude vládne vídeský rakušácký duch. Musíme býti dobrými

Cechy, svým vnitním pesvdením, a budenjc li postupovati vždy

podle nho, pak jsem pesvden, že nejen pro naši stranu, ale

pro všecliny v kterékoli stran povede to k dobrému konci"')
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REVOLUCE PROBLÉMEM DNEŠNÍM

V otázce revoluce skrývá se dnešní problém všecek — nejen
problém politický, nebo je pece zjevno, že naše století je

»^šeobecn revoluní. Revoluce a revoluce zní se všech stran —
revoluce sociální a hospodáská, revoluce politická, revoluce
náboženská a filosofická, revoluce literární a umlecká
revoluce! Co to znamená? Co to znamená, že Francie od veliké
revoluce osmkrát zmnila svou konstituci a prodlala uevi
revolucí ? . .

.

Hledíme-li na revoluci, lesp. revolucionáe i)edevším .isté

psychologicky, zaráží rozilení revoluní, vdcv i masy; z toho,

ekne si každý, nemže pojit mnoho dobrého. V revoluci se ne-
myslí — jednání je impulsivní a napodobivé. („Psychologie
masy'*.)' Ale jsou revolucionái také chladnjší, každým zpsobem
jen rozilenost nekarakterisuje revolucionáe dostaten. Dnes
lidé se rozilují i bez revoluce — i je revoluce v permamenci?
chronická? Zdá se.

Psychologicky dležitjší jsou rzné motivy k revoluci: zlost

a zloba, nenávist, panovauost a násiinictvi, zoufalost, láska

k svobod v rzných stupních a kvalitách, motivy ideální, ale

také mnoho neideálních.

Revoluce pravidlem je více mén utopistická.

Politická a strategická fantastika provádí své admliiistraní
a taktické kotrmelce. Ne darmo pipomínal L. B 1 a n c, že jen

ty revoluce se podail}, jejichž cíl byl uren a zpedu ustanoven.
Revolucioná býval obyejné romantik. Do znané míry herec a
hrá. Hrá o život. Revolucioná je povérec, politický fetišista,

vící v sociální a politické zázraky. Ví v náhodu a je pe-
svden, že 2 y<^ 2 = ú nebo 4, jak si to peje. Je pesvden
o své geniálnosti a velikosti, hrá na reky — revolucioná je

aristokrat, absolutista a tyran, tebaže do boje táhne pod heslem
rovnosti a bratrství. Nemže-li se stát rekem, spokojuje se mu-
enictvím, Docela bona fide — Blanqui od r. 1827—70

úastnil se 13 povstání, nkolikrát byl odsouzen k smrti, 37 le^
ztrávil v žalái, a 4krát byl amnestován. Blanqui je typ. Typ
starého, pravého revolucionáe. Komuna paížská byla do veliké

míry díleni-nedílem blanquist.
Revoluci karakterisuje tajnstkáství. Ona je augurstvím.

Tajná policie je jejím oficielním doplnním. Revoluce je poli-

tický a sociální mysticism a myt. Už jsem ekl — povra.
Engels má pravdu: revoluce jsou dílem menšiny. Jsou aristo-

kratické. Francouzská revoluce je do znané míry dílem aristo-

krat. Jako válka — druh sportu.
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Revoluce je málokdy úspšná, Málo v em je tvrí. V nejlepších

pípadech uskuteuje, co pipraveno díve a dávno. Aristokra-

tism jeví se v revoluní improvisaci. Revoluce je asto jen zm-
nou, asto je pímo zhoršením, reakcí.

Pirozen proto revoluci následuje reakce. Jaká revoluce, ta-

ková reakce a vice versa . .

.

. . . Vidím v revoluci signum slabosti a nedokonalosti ...

. . . otázka, revoluce není jen problémem historickým, co se totiž

dalo, dje a dít bude, nýbrž co dlat mám já. Revoluce musí se

tudíž posuzovat také eticky.

ekl jsem už své pesvdení: musíme zavrhovat všeliké ná-

silí a dsledn — sice se nedostaneme dále. Bránit se mžeme,
máme, musíme. V krajním pípad i železem. Ale vystíhejme se

násilí aktivního a násilí vždy nového.

Nelze eticky zavrhovat revoluci každou. Je nkdy nutná. Již

katolití a protestantští teologové hájili dokonce tyrannicidium,

nejen revoluci ... V dob nové vynikající myslitelé hájili revo-

luci. Jiní ji zavrhují. Od francouzské revoluce jsou filosofové a
politikové rozdleni na dva tábory. Radikálové i mnozí liberáiové

jsou pro revoluci, konservatiA^ci jsou proti. Teoretikové síáto-

vdetí a politití stejn jsou rozdleni . . . Právo na revoluci po-

kládá se ovšem za pirozené.
Etickému soudu podléhají zejména jednotlivé fáze revoluce

a jednotlivé skutky v ní. Paížský teror na p, obecn se liší od
revoluce pedchozí. Lišívá se proto revolta od revoluce; uvádím
F e r r i h o, jenž podobn jako již V. Hugo v Les Misérables

schvaluje povstání (Hugovu válku celku proti ásti), a zavrhuje

vzpouru (Hugovu válku ásti proti celku); povstání je Feri-imu

ospravedlnno tím, že slouží pokroku.

Revoluce nemže být cílem (není tedy revelací), jen pro-

stedkem. Ale ne každého prostedku smí se užívat k dosažení

cíle. Havlíek Bakuninovi vytýkal jesuitism a macchiavel-

lism, protože úel mu posvcoval prostedky. Je zvláštní jesuitism

radikalismu.
' Posud spolenost budována je více na smrti než na život. Ne-

umíme ješt žít. Žít pln, positivn. Život vlastní píliš asto

udržujeme smrtí cizí. Niíme život vlastní a cizí stále.

Nedovedeme vjchovávat svých dtí, nedovedeme je udržet

zdrávy, stále plýtváme silou životní, vlastní i cizí. Vraždy a sebe-

vraždy jsou jen akutní projev chronického niení život.

Nedovedeme pracovat. Nejsme pracovití. Kdekdo penáší práci

na ruce cizí. Jsme otrokái a sami otroci. Více — jsme divoši.

Chceme se rozilovat, ale pracovat nechceme. Líbí se nám sport

a spoii; rozilní. Také revoluce.
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Avšak práce, práce skutená je práce malá, drobná, všední.

Tak jako vda pravá zabývá se jevy nejvšednjšími, tak pra-

covníkem skuteným je ten, kdo dovede dlat vci malé, vsedni,

nutné. Co je matematice infinitesimální poet, co psychologii a

ysiologii malé, tém neznaitelné prvky, co pírodovd atomy
a mikrobi, to etice je práce drobná.

Drobná práce je skuten praktická, konkrétní, životní — ty

veliké iny heroické jsou obyejné ve fantaáii a in abstracto,

Utopism pekonává se prací drobnou. "Prací se také pekoná
revolucionism.

V pozorování toho, co nezajímá nikoho, v dlání toho, co všem
je nudné — v tom heroové budoucnosti. Posud jich však je

málo. Lidé radji obtují život, než by pracovali.

lovka skuten moderního a pokrokového poznáš podle pra-

covitosti. lovk moderní to pracovník. Dlník.
Veliké epochy nejsou okamžikové; ani historie, jako píroda,

nedlá skok — zdánlivé náhlé pevraty pipraveny jsou dávno,

jenže lidé toho nepozorovali. Heglovj- negace, negace v historii

není . .

.

Lidé prohlašují za veliké a rekovné, co je nehorázné, divadelní,

hmotné, co hodn bije do oí a škubá nervy. Rozilenost, nemeto-

dickost, obasné nápady t. zv. geniálnosti, nepoádek bohémství,

nervosní agitace, mužný klid, metodickost, myšlení tuhé a silné,

život istý a neposkvrnný, iny a skutené akce. Ne fantastika,

ale poesie. Ne siláctví, ale síla.

Lidé mají vášeii pro muenictví. Dnes svého nejlepšího lo-

vka utlukou a umuí, zíti*a mu postaví oltáe. Ale zstanou
divochy stejnými. Dnes dokonce mnozí z bolesti udlali si proste-

dek slasti.

Proto pravím: Pry s muenictvím! Láska je život, ne smrt.

Nemáš práva žádat sebeobtování a sám také života nekla za

každou babku! Muenictví je luxus posavadní etiky sentimen-

tální, romantické a mystické. Ale sentimentálnost a romantika je

egoism. irý egoism — jen dobe analysuj!

Aby se rozilovali, lidé žijí v extrémech. Naše historie je tomu
velikým, ale smutným píkladem. Hned Žižkou — hned Komen-
ským. I vznikají Rokycanové, modlící se: ,,Dejž nám, milý Bože,

v prostedek uhoditi!" Hrozná modlitba a naše kletba. To hrozné

t. zv. prostedí zlaté! Taktika ryc nebo nic je pro lidi nemjslící,

nepedvídající. Pro hráe. lovk myslící, opravdový zná své

úely a k nim pracuje. Pro lovka takového otázka radika-

lismu — oportunismu nemá smjslu. Proto, že myslí. B u r n s o v o

slovo o „oportunismu vdeckém" neznamená nic jiného. Nemyslící

potácí se zleva napravo; lovk myslící, znající své síly, jde
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svou cestou, pro nho levo a právo není. Pekážky pekonává,
vyniká nad n, tvoí nové, ale nevybírá slep, aby z desíti lilou-

postí udlal jedenáctou.

„Opatrník" ne. Opatrníky stávají se radikálové a macchia.

vellisté spojující v sob lva s liškou.

„Nemoc vle." Dekadenti a positivistití diletante a la B o u r-

g e t svým intelektualismem skuten jsou nemocní.

„Doktrinarism" — snad dokonce „klasická ekonomie".

Vím, že Marx zavrhuje vdu doktrínami a peje si jen revo-

luní . . , Ale kde stojí psáno, že vlastní a pravá protiva dokti'ina-

rismu je revoluenost? Marxv doktrinarism revoluce není o nic

lepší. Pedsudek, asová povra.

Jsem proti revolucionáství. Proto, že vím ve vývoj a pokrok.

Revoluce je šosáctví. Nejhlunjší protišosáctví bývá asto šo-

sáctvím. Starými prostedlvy nelze stvoit nové, a revoluce je

prostedek velmi starý. Je aristokratickým sportem.

Revoluce je sázka do loterie. Nevím však v náhodu a zá-

zraky. Jsem rozhodný determinista. Ale nejsem fatalista. Cítím

svou spoluodpovdnost a povinnost k spolupráci.

Revolucioná je rousseauovský divoch, nedovedoucí pracovat,

a lekající se proto rostoucí komplikace spoleenské. Revolucioná

protiví se vjVoji a pokroku, protiví se pravé osvt. Chce žít

divošsky, jednoduše — chce nemyslit, nepracovat, ale chce se

rozilovat. Revolucioná je utopista.

Revoluce je hrubým politickým primitivismem.

Reformaci, ne revoluci! Bez skutené nápravy srdce a hlavy,

bez nájjravy myšlení a mrav mžeme revolucí odstranit ábla,

ale Belzebuba posadíme na jeho místo.

Praví-li Feuerbach: „Srdce revolucionuje, hlava reformuje" —
dodávám: jen špatná psycliologie roztrhuje hlavu a srdce. Marx
reformaci nemá rád, jako S t i r n e r. Stirnerovi se reformace

nelíbí, že je jen napravováním, není destruktivní. A jako Stir-

nerovi reformace je zvláštností kesanskou, kavkazským mongol-

stvím, tak Marx a Engels protestuje proti lásce.

Avšak ti zlí, ba ani ti nejhorší nejsou tak zlí jako t. zv. lidé

hodní, indiferentní. A tch revolucí nepedláš. Macaulay
ekl: Žádný národ nemá dlat revoluci, ale vždy má být od-

hodlán ji zapoít. Rozumím tomu tak: Národ nemá být indife-

rentním, má bdít, má potírat násilnictví v zárodcích a všude.

v malém, má vbec pro svj cíl pracovat.

A rozumí se: mluvíme o revoluci vbec, nejen o revoluci poli-

tické, branné. Stejná etická pravidla platí také pro revoluci hospo-

dáskou (stávky), pro revoluci literární — pro revoluci každou . .

.
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Ovšem na stanovisku materialistickém tato filosofie revoluce

založena není . . ^*^)

.

.

. Problém revoluce je pro moderního lovka dležitý : jí byl

lid nadobro prohlášen za suveréna. Revolucí rozumím stálý stav

nového lovka, revolunost; revolucioná je kritik všeho sta-

rého a revolunost jest nejen v politice, nýbrž i v literatue, filo-

sofii atd., jest to ideál postaviti spolenost na docela jiný náklad.

Proto znamená revoluce pevrat z j? run tu. Proto jsou

revoluce, jež pinášejí málo užitku. Revoluce v pravém slova

smyslu, jako si-moderní demokrat peje, jest, aby lid byl pipraven
pevzíti otže administrativy, konstituce a parlamentarism jest

pouze zaátek tohoto nedokoneného pevratu...'**)

...Pro každého myslícího lovka je právo na
revoluci nesporným. Každý niyslící lovk má i)rávo se

bránit, a tím už jsem ekl: jakou revoluci. Smrt za smrt, ekl
ruský revolucioná Stepuak. A to je mi málo, jen obrana fysická.

Každý má povinnost se bránit mravn, t. j. niit absolutism du-

chovní. Mn je mozková, filosofická revoluce nezbytnou podmín-

kou moderní demokracie . .
^*-')

Nezralý, nevysplý, a slabý ten náš prvotní*) radikalism byl.

Ml vady mnohé a veliké; v teorii byl bez uritého programu po-

litického a bez základu filosofického, v politice mu scházela samo-

statnost a odhodlanost.

Revoluní vzrušení nemohlo u nás být než chvilkové a píliš

> njší, d e m o n s t r a n í. protože nebyli jsme pipraveni na
revoluci, mnící politické zízení v základech. Od nové doby po-

ínajíc revoluci politickou pedcházely revoluce duchovní — ná-

boženská a filosofická. Revoluce anglická (Havlíek na ni upo-

zornil Macaulym) byla skoncováním revoluce náboženské; revo-

luci francouzskou pedcházela revoluce filosofická — Voltaire,

Rousseau a jiní. Y tomto století ve Francii a taktéž v ostatních

zemích filosofie a literatura docela jinak hýbala duchy než u nás.

O Francii ani neteba mluvit — tam se prost pokraovalo a po-

krauje ve veliké revoluci; v Nmecku roku 1848 pedcházela
t. zv. levice heglovská a radikální filosofie vbec (Ruge. Feuer-

bach, Straus, Stirner, Marx, Ileine atd.), o tom nemluvíc, že celá

filosofie od Kanta poínajíc byla revoluní. Anglie mla Shel-

leyho, Byrona, mla filosofy jako Benthama, oba Milly a j. Poláci

*) Roku 1848.
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vedli revoluci politickou a jejich geniální básníci provádli Ji

literárn, Mickiewicz a Krasiiíski. V Rusku revoluci vedla tém
jen literatura — teprve pozdji nastoupil revoluní tenor svou
dráhu.

A u nás?
Po dvoustoleté mrtvot politické nesamostatnosti naše obrozeni

neslo se smrem jiným a bjlo ve své podstat docela zvláštní.

Velikou reformaci a revoluci mli jsme za sebou a v upomínce,
te šlo o to, vzbudit pokleslý národ pedevším k životu duchov-
nímu. Živé slovo eské a slovanské a vzpomínky historické byly
hlavním prostedkem buditelským a tak Aiaše doba pedbcznov-
ská mla pirozen ráz literárn vdecký — vdní a

vzdlání bylo hlaA^ním prostedlcem obrodním. V té atmo-
sfée nerostou již legiony pro revoluci brannou — de facto naše
strana radikální pestala na revoluních demonstracích a bari-

kádách konec konc jen papírových. Revoluce branná byla ne-

možná, byla nesmyslná a taJíé se nestala. Svatodušní barikády
revolucí nebyly. Všecko to Havlíek správn rozpoznal a podle

toho i jednal. Poznal také, že revoluce branná již není potebná;
ale pochopil a cítil, že teba je nám revoluce duchovní a revoluci

tu skuten provádl. V tom práv je organickým pokraovatelem
starších buditelv a obrodi.^^")

. . . Pravím-li tedy, politická taktika dnes spoívat musi v o o-

litické práci vše ch, v práci založené na náležitém v '^ k "'-

láni v š e ch, elím tím docela vdom a úmysln politické
n e p r á c i, politické taktice dob starších a prošlých. Práce po-

litická, jako skutená práce všecka, vyžaduje soustavnosti, pil-

nosti, stálosti, vytrvalosti — obasné vzpružení cit a vle a

úi*yvkovité jednání není prací. Takové taktiky si dovolovali

v starší dob velicí páni, dovoluje si jí aristokracie a plutokracie

ješt i dnes, ale to není politika lidu a nemá ani pro lid a vbec
pro nikoho významu. Tato politika je sport, ne práce.

lovk modern vzdlaný poznává, že spolenost se vyvíjí

krokem, ne skokem a proto stojí ve všech oborech, tedy i v po-

litice, o stálou práci reformaní. Je tedy proti všeliké r e-

V o 1 u c i, proti revoluci zdola i shora. Revoluní taktika je

taktika zastaralá, je šosáctvím. Realistické a konkrétní pojímám
spolenosti a státu vyluuje politický romantism ; realism a revo-

luce (násilná) jsou naprosté protivy. Kdo ví v revoluci, nebée
života doopravdy. Vím, že revoluce je dnes pežitkem starého

režimu — politika demokratická a lidová revoluce nepipouští.

Svt stál a stojí na práci, ne na nálad, svt udržuje se jen prací
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íi to prací drobnou, prací stálou. Ani v geologii katastrof není

a nebylo, co se díve mlo za ojedinlé, úryvkovité katastrofy,

poznáváme terf za výsledek nesetných vliv malých a menších.

Tak i ve spolenosti a historii pevraty veliké, bijící do oí lidí

nepochopujících, jsou jen sumací a výsledkem stálých vliv a

píin malých. Dnes poznáváme, že zejména revoluce posledního

století byly výsledkem a pokraováním pedchozího pochybeného

vývoje, poznáváme, že revoluce je symptomem a další píinou
nezdravoty a proto voláme po práci a opt po práci soustavné,

promyšlené, stálé, vyti-valé. Politika lidová je stálou a nepe-
tržitou reformací — politika lidová je nadšením pro práci a

prací.^*^)

STARÝ A NOVÝ EŽÍM
- • . O tázku o ústavních formách státovda novjší pojímá jinak

nežli doba starší. Tou mrou totiž, kterou se poznává složitost

spoleenské organisace, a kterou se v politické praxi i v teorii

k platnosti pivádí masa, otázka ústavní formy posuzuje se klid-

nji a vcnji. Politický radikalism starší vidl všecku podstatu

státu a spolenosti v osob vladaov — je to politický a socio-

logický fetišism. U Platona a Aristotela ústavní formy

hrají tak velikou roli, a to trvá až do našeho století. Po zku-

šenostech s prvou francouzskou revolucí soudí se o státech ne tak

podle litery ústavy a formy suverenity, jako podle všech sku-

tených pomr.
Ve spolenosti organisované jednodušeji, ve spolenosti ne-

etné a zízené aristokraticky, ústavní forma byla dležitjší, také

v politické praxi iniciativa vladaova a jeho rádc byla patrnjší

a psobivjší. Starý absolutistický stát — to byla t. zv. vyšší spo-

lenost, „spolenost" vbec, tedy poet lidí tém spoitatelný,

povážíme-li, že masa lidu politicky se nepoítala. A takový byl

starší absolutistický stát všecek. To platí nejen pro absolutism

novjší, ale i pro stát stedovký, feudální; a platí to pro stát

antický, ímský, césarský i republikánský a ecký.

Naznail jsem tu onde, jak absolutistický stát padl. Vlastn

padá — vývoj dávno není dokonen. Absolutism v pokroilejších

zemích všude zmírnn tím, že poet vládnoucích byl rozšíen, že

stará spolenost „vyšší" stala se a stává spoleností „širokou",

t. j. že stát se demokratisuje, lidoví. Co Ludvík íkal o sob, to

te íká každý voli. V dané dob všeobecné právo hlasovací je

demokratisátorem absolutismu. Absolutism stal se konstituním

a parlamentárním.
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Daný stát nemže se dnes proto posuzovat podle ústavní forni}

.

Anglie, Nmecko, Kakousko jsou monarchie, všude je konstitucio-

nalism a parlamentarism, a jaký de acto mezi jednotli\ými státy

rozdíl! V nové dob rozpoutány docela jiné sociální síly, a podle
tch státy se rzní. Že absolutism padl, to pece znamená, že
rozhodují te ve zízení spolenosti jiné síly než díve: dnes je

náboženství nco jiného, než bylo; dnes filosofie, vda a umní
(školy, žurnalistika) mají moc, které díve nebylo; dnes hospo-
dáské a komunikaní pomry jsou docela jiné a mnohem silnjší

než díve; dnes panuje cit a princip národnostní, jehož díve ne-

bylo; zkrátka — dnes spolenost kontinentální nejen kvantita-

tivné, ale i kvalitativn je jiná, než byla v minulém vku ped
revolucí. A v této spolenosti stát, moc politická, je jednou z mocí
ostatních a ne vždy a všude mocí nejsilnjší, teba že stát stále

zstává spravujícím orgánem a organisátorem všech sil spoleen-
ských . .

.

Starý režim v duchu legitimistickém je neudržitelný. Legitimism
sám dlá s revolucí kompromisy kompromitující. Považme jen, co

po francouzské revoluci, odpravivší krále, znamenalo uznání Na-
poleona! Sám papež pomazal ho na císae. A legitimism neuznal
pouze Napoleona I., on uznal dokonce též Napoleona III. ! Svých
dcer mu sice již nechtl dát, na to bj 1 mu pece trochu parvenum
a nearistokratickým dobrodruhem, ale uznán byl. A nakonec
papež, pedstavitel a obhájce monarchistického legitimismu, uznal

republiku . . . Císaové zápolí již o palmu enictví a sestupují

s trnu za stolek žurnalistický . .

.

Starý režim padá a bortí se ve svých základech. S t i r n e r

neekl naprostou nepravdu, když o konstitucionalismu ekl, že je

dále než republika, protože prý je státem v rozkladu . .

.

V politickém vývoji nové doby bží jedním slovem o boj sta-

rého aristokratismu a novodobého demokratismu.
To znamená: Absclutism oligarchický nahrazuje se masovým
relativismem. Empirii a indukci ve véd odpovídá rozšíení pravo-

moci politické. tyi oi vidí více než dv.
Pirozen je novodobý stát spojením režimu starého a no-

vého — je nehotový a pechodní. Je dosti neorganickým spojením

doby nové a staré — poloviatost je znakem souasného konstitu-

cionalismu. Kdo jen ponkud moderní stát pozoruje pelivji a zná

jeho >ývoj, tuto poloviatost musí vidt. Cítí ji ovšem i ten. kdo

si její píiny nedovede rozanalysovat. Proto ta znaná politická

nespokojenost a, ekl bych. podráždnost. kterou jen slepá reakce

nedovede odlišit od anarchismu . .

.

. . Ve spolenosti zárove a stále je teba vedle centralisace auto-

nonsace; autonomisace musí se provádt v obcích a korporacích
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jednotlivých. Proti spoleenské síle centi-alisaní musí psobiti
síla proticentralisaní, decentralisující — a to nejen v oboru hos-

podáském, nýbrž také v politickém, národnostním, církevním —
všude. Socialisté anglití v poslední dobé velmi energickj^ uva-
zují se ve správu obcí ; m u n i c i p a 1 i s m je te heslem velmi
vasným a šastným . .

.

Moderní politika nevyerpává se pouze demokratisací státní.

Má ješt úkol jiný a nemén dležitý — z politiky udlat vdu
a umní založené na vdní a tudíž demokratisací organisovat
a zabezpeit vliv > zdlání odborného a politického. Masa — ma-
jorita — minorita — individuum — ani jedno, ani druhé neobstojí

bez moci, již dává vdní . .

.

Problém je, organicky zabezpeit politický vliv politických od-

borník. Politika je práv obor svj zvláštní, je také zvláštní po-

litické nadání — ten fakt sebe hlunjším demokratismem odinit
se nedá. Nemluvím pouze o vzdlání poslanc všeobecném
a v jistých odborech; že o školství, o daních atd. nemže rozho-

dovat poslanec vci nezjiající, rozumí se samo sebou. Ale škola —
bern — železnice atd. nejsou ješt politika.
Nezaruuje-li politického nadání a,umní ani rod (posavadní

užší kruhy aristokratické), ani vyšší census, nezaruují ho ani

census velmi nízký nebo pímo žádný. Je pravdpodobné, že

v potu vtším nalézá se také hlav politicky myslících více ; avšak
práv proto bží o to, zabezpeit jim politický vliv a vliv stálý, ne

nahodilý . .

.

O to hlavn bží, aby politikou odbornou odstranna byla

politická povra a mystika ...

Každá povra má ovšem své žrece — také politika demokra-
tická je posud augurstvím a tajnstkástvím prese všecko ve-

ejné mínní. Politika opravdu odborná, pesná bude veejná —
jako je te veejným lékaství.

Politika skuten demokratická, lidová musí se rozejít se všemi
tajnými spolky, musí se rozejít s ddictvím aristokratického a ro-

mantického revolucionáství.

Politika skuten demokratická má problém, jak pemoci
zhoubný vliv stranictví. Sti'any musejí být; ale nesmjí pekážet
rozvoji individuality, Marx ekl piý : moi. je ne suis pas marxisté.

To by o sob jeho následníci již všichni i'íei nemohli. Dnes
stranictví všude ubíjí individuálnost, strany stávají se pekážkou
pokroku a vzdlání.
Povrivý anropomorfický primitivism nestuduje píin soci-

álních a politických jev. Odsud nerealistické pojímání spole-

393



Bosti a jejího vývoje. Nepochopuje se náležit sociální plnost a
složitost, nevidí se rozdíly mezi rznými dobami a místy, celé

myšlení je abstraktní, má ráz matematiky nebo mechaniky. Je to

sociologie a politika, jak je ve stranách buržoasních provádjí
pravidlem právníci se svými antropomorfickými tikcemi t. zv.

osob mravních a právních. To práv je antropomorfisui teba že

ve form abstraktní. Marxisté této vady jsou prostí, zato spo-

lenost a historie pojímají mechanicky, materialisticky . .

.

Politický primitivism je do znané míry nepokrokový. Hledá
své politické vzory a ideály v píliš daleké minulosti. Rousseau
je tjp primitivisty. Marx a Engels vzali si z Rousseaua píklad
také. Tento rousseaunism je utopistický — hledané jednodu-

chosti a prostosti ve spolenosti prost není.

Politický primitivism hoví upílišnuému historismu. Utopista

utíká práv z pítomnosti do minulosti a do minulosti co možná
daleké, alespo neznámé. Proto mu historie nepodává náležitého

pouení, tebaže by pitom pijímal moderní evolucionism, jenž

ostatn práv v oboru sociologickém a historickém je asto upí-
lišeným prin\itivismem, beroucím si vzor z vývoje zoologického.

Politický primitivism jeví se v nedostatku filosofického jednot-

ného názoru na svt. Odsud politický diletantism a eklekticism,

napodobení všech možných a nemožných vzor, politická úryvko-

vitost, rozilenost.

Odsud politika více negativní než positivní a strach ped od-

povdností. Tímto strachem souasný demokratism velmi je

karakterisován. Vždycky strana nebo národ — žádné já! Není

v tom vždy altruism a subordinace, nýbrž vtšinou nemužnost,

nedostatek samostatné myšlenky a vle. Marxism ovšem dsledn
„mizerné individuum" potlauje na prospch mytické „veliké

masy". Demagogie pak ubíjí demokracii.

Negace vede k revolunosti a anarchii. Nedostatek celkového

názoru politického nahrazuje se ideov diletantismem, prakticky

keovitou agitací. Agitace není akce . . . Revolunost a praco-

vitost se vyluují. Politika stává se sportem, prostedkem k vy-

plnní dlouhé chvíle.

Nedostatek politického a filosofického vzdlání svádí k pece-
ování politiky a k jejímu zvodnatní. Vzniká ten pustý politi-

cism hospodský, jenž svým demokratickým pivem o nic neni

lepší než blaseovaná reakce aristokratického šampaského.
Moderní stát dostává poád širší a širší úkoly (F e u e r b a ch

ekl, že politika se stává naším náboženstvím), — ale jen proto,

-že každé individuum dostává úkoly nové a stále tžší. Vždy o to
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bží, aby se vyvinuly z individuí silné individuality. K tomu je

teba vzdlání politického a filosofického.

Nedostatek filosofického vzdlání jeví se v necenní politiky
nepolitické, mám-li tak nazvat vychováváni volistva a pipra-
vováni budoucnosti. Krátkozraký materialisra politický žene se
za úspškem okamžitým a panováním pímým a bezprostedním.

Politiclvý primitivism trpí efemerností. Chci t/m íci, že se
spokojiije politikou á la minuté. Pro den. Protože ovšem zítek
pináší starosti nové, politika je bez výhledu do budoucnosti a
minulosti. Málo celkového, málo velikého — píštipkáství parla-
mentární a administrativní, záplata na záplatu.

Politika nakonec píliš osobní — málo politiky svtové.
Tato politika všímá si jen, co bije do oí, co již kií. Také její

prostedky jsou kiklavé. O analysi a studiu pravých píin není
ei. Marxism tím, že všude hledá píiny ekonomické, zvyká do
jisté míry pozorování a analysování politickému.

Neoriginálnost politických stran je úžasná. Nemají politiky sa-

mostatné, odpovídající uritým a jasným cílm — všecky žijí

vlastn jen z chyb svých odpiT. Živá negace negace. Tou vzá-
jemnou negací se stává, že strany, programové nejrznjší taktiky
jsou si nejpodobnjší — lovk nenapodobuje jen své kamarády,
ale také své odprce tím více, že mu imponují. Reakce napodobí
radikalism, radikalism reakci. Kdo pozoruje svt, tento zvláštní
consensus stran brzy pochopí.

Ten spoleenský stroj jaks taks bží — to nám staí. Spoléháme
jeden na druhého, akoli druh druhu nedvujeme, a ovšem njak
to jde a musí jít. Mluvíme o logice fakt, jimž se musíme podídit,
mluvíme o emfasí o historických vných zákonech, dokonce
o Prozetelnosti. Ve své fatalistické lenosti ekáme stále na n-
jaký zázrak a na spasitele, ovšem marné, a proto ulehujeme si

zase v neplodné kritice a oernování celého svta . .

.

Tyto a jiné vady politického primitivismu vyskytují se dnes ve
stranách všech. Stejné vady karakterisují dnešní vlád^ . Odpo-
vdnost za všeobecný stav spolenosti sjjadá na všecky. Jen pri-

mitivism reakní dovede vidt pramen všeho zla v socialismu,

kdežto ve skutenosti míra odpovdnosti vtší je u tch, kteí
vedení spolenosti pímé a nepúné mli a mají v rukou. Je-li soci-

alism to zlo, které reakce v nm vidí, jaké jsou to vlády, jaká
církev, jaké školy atd., které tomuto zlu daly uzrát? eklo se, že
jaková vláda, taková oposicc ; a tak pravím i já : jaký nesocialism
a protisocialism, takový socialism. Ovšem, platí to i vice versa . .

.

Dlnictvo musí zdokonalovat své staré spolky vzdlávací a j.

Píliš asto pozoruji u našich socialist fatalism — že se te nic
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nedá dlat, že se musí pemnit spolenost celá; podobn mluví-
vají naši státoprávníci, že v budoucím eském stát si zaídíme
pravou svobodu atd. To je utopism a fatalism neprácc. Práce do-

opravdy sociální musí být, abych tak ekl, koncentrická, vše-

obecná, ne jednostranná. Dlnictvo musí se úastnit vší kulturní

práce, musí se tudíž organisovat nejen politicky, nýbrž i hospo-
dásky, vzdlavateln — a vbec všemi asociacemi, jimiž pokrok
svij a celku mže i)odporovat. Marx a Engels pece chtjí vše-

obecnou disponibilitu lovka, universálnost, k tomu je píle-
žitost a píina již te, vždy a všude.

To ovšem znamená vzdát se materialismu a materialismu eko-

nomického, vzdát se amoralismu a v mravním pocitu odpovdnosti
a solidárnosti pracovat pro generaci žijící i budoucí. To znamená
všecku práci, nejen politickou, spravovat s jednotného hlediska:

úzký demokratism musí se rozšíit na všeobecný názor na život

a na svt
;
politika takového demokratismu bude taktikou vpravd

životní, svtovou — politikou sub specie aeternitatis.^*'')

O SOCIALISMU

Jr okud se však hlavních zásad sociální demokracie týká, vj^-

slovil jsem se již nejednou, že filosofický a sociologický zá-

klad sociáln demokratického programu nepijúnám. Socia-

listická filosofie se vyvinula z „klasické" filosofie; z této filo-

sofie minulého a tohoto století sociální demokraté erpali názor
materialistický, jenž materialism t. zv. historický pokládá za

teoretický základ socialistické politiky a filosofie vbec.
V otázkách celkového názoru na svt, v otázkách o posledních

vcech lovka není ovšem a nemže být kompromis. Není
zvykem mým o vcech tch mnoho mluvit a víru svou házet na

pospas našeho liberalismu a klerikalismu a proto jen prost
opakuji, že jsem rozhodný odprce materialistického názoru na
svt. Pesto nauil jsem se být tolerantním a neprohlašovat

každého materialistu za lovka špatného a protimaterialistu za

lovka hodného a dobrého. Pesvdil jsem se píliš asto, že

filosofití a teologití odprcové materialismu nejsou o nic lepší

lidé, ba velmi asto horší, hledí-li se na skutkj' a život a ne ijouze

na credo a slova. Kdybychom my protimaterialisté skuten žili

nematerialisticky, dlnictvo a sociální demokracie materialismu

by se nechytala.

iním proto rozdíl mezi požadavky a jednotlivými programo-
vými punkty sociální demokracie a jejími filosofickými zása-

dami: iním rozdíl mezi spravedlivými požadavky našeho uhn-
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tenélio dliiictva a jeho cizí filosofií, kterou mu vnucuje spole-

enská nespravedlnost a naše netenost. Pokud se týká Jednot-

livých požadavk politických a sociálních, inám je vtšinou za

spravedlivé, a proto vždy cítil jsem svou mravní závaznost, po-

žadavky ty všemožn podporovati; v otázkách národohospodá-

ských nejsem odborník a nedovoluji si rozhodného slova, ale

tolik dovedu posoudit, že kritika Marxova a socialistických

teoretik je oprávnná a v celku správná, že však jejich posi-

• tivní teorie nemají vtší hodnoty, než upímné a promyšlen
teorie jiné. Jestliže sociální demokracie iní z Marxa nedotknu-

telnou autoritu, pochopuji to, ale nedovedu se z toho tšit. Proto

však, to cítím a vím velmi dobe, nemám pražádného dvodu a

práva, stavt se proti požadavkm spravedlnosti a rovného

práva, a požadavky ty pronášejí se od kohokoliv a ve jménu

zásad jakýchkoli. „Který z vás je lovk, jehož kdyby prosil

syn jeho za chléb, dal by jemu kámen?" A my zatím dlnicivu

našemu dáváme kameny — literární, filosofické, teologické,

politické . .

.

Vida hlavní problém otázky sociální v obrození mravním, nesdí-

lím proto názory, jaké klerikalism v otázce zaujímá, akoli pi-

j»ouštím. že vyniká nad liberalism v pojímání otázky sociální . .
.^*'')

Reformací a renesancí starý režim církevn-politický poíná
se mnit — je to všeobecná transformace, projevující se obas
také v revolucích násilných. Je to pokus o uvdomní všeobecné,

o uvdomní nejen jednotlivc, ale i nejširších mas, a je to zá-

rove pokus, masy ty organisovat na podklad nového názoru na

svt a nové etiky. V takové dob pechodní, kdy nové není ho-

tovo, a staré ješt poád dost silno, všeobecná intelektuální a

mravn náboženská anarcliie je výsledkem a zase také píinou
spoleenské pemny.
Anarchie ta jeví se po výtce jako negace a revoluce filosofická

a sociální.

Marxv socialism po stránce teoretické je jeden z pokus o nový

ád svtový, a sice pokus o jeho uskutenní v masách a masami.

Po stránce praktické marxism pvodn usiluje o všeobecnou

a definitivní revoluci. Chtl by být revolucí koncentrovanou. Ex
thesi je naprostou negací všeho posavadního ádu . .

.^^")

. . . Ovšem — bída je nepkná, nejen tlesná, ale i mravní, du-

chovní . .
.^'^^)

... Je tedy ten požadavek pro dlníka všeobecné se vzdlávat. To
znamená nejen snad se vzdlávati tením, nýbrž také mravn se
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vzdlávat a zejména být dlníkem svdomitým, pracovníkem so-

lidním. To psobí ohromn: inteligentnímu a mravn vyškole-

nému dlnictvu zamstnavatelé neodolají . .
.^^')

. . . Nová filosofie musí rozešit také problém po všeobecném
vzdlání, A^šeobecné vzdlání není s filosofií totožné, akoli sou-

visí obojí izce . .
.^^^)

My proto se pokoušíme o sociální reformy nejen na nábožen-
ském a mravním, nýbrž i na právním podklad. Celý stát se musí
socialisovat. To je nco nového, odchylného a také vyššího. Sly-

šíme práv dnes : V s t a 1 j e s t ! Ano — také my mžeme slavit

vzkíšení eského lovka k té práci sociální, která z eského ná-

roda má udlat skutené bratry. Vstal jest! — vstal jest

ten skutený Ježíš, na kterého se díváme v pravém svtle po-

znání — vstal jest ten eský lovk, eské svdomí se probouzí.

Jestliže se v nás to eské svdomí skuten probudí, pak budeme
nejen milovat bližního, nýbrž láska k bližnímu se uskutení soci-

álními zákony. Budeme usilovat k tomu, abychom nuzných a chu-

dých nemli. Mli jsme v Táboritech první socialisty a komu-
nisty, usilujme, aby mozi námi žebráka nehylo.
To je ten náš eský ideál! ^^*)

SLOVO K INTELIGENCI

Inteligence je pro náš národ i politicky velmi dležitá, jak

vidíme z vývoje obrozenského ; a mohla by inteligence vyvinout

velmi vydatnou innost, teba jen nepímo politickou. Slovem inte-

ligence nemíním jen ty, kdo mají hondost akademickou, ale míním
uitelstvo, rzné nižší úednictvo a pod. vrstvy; avšak k inte-

ligenci dnes už náleží mnoho a mnoho lidí. Dnes pece je již

mnoho sebevzdlávající se inteligence a ta je práv
v našem národ pi znaném nedostatku škol, také kvalitativním,

dležitá. Piznávám se, že bych se nebyl pokoušel pracovat po-

liticky, kdybych nebyl chtl protestovat proti té inteligenci, která

se politické práce štítí. Byli jsme pro demokratisaci volebního

ádu — když demokracie, tož demokracie doopravdy ! Podali jsme

dkaz práv my dva profesoi, že lze pesvdit t. zv. masy, do-

kázali jsme, že dovedeme agitovat, je-li toho teba.

íká se : Nemáte mas za sebou. Masy, jak se toho slova užívalo,

už nejsou, ty masy už jsou také zinteligenovánj^ a nestarejte se

o masy. Otázka jest, jestliže kdo ped masami hájí své pe-
svdení a jaké má dvody pro své pesvdení. Každý z nás má

398



povinnost hájit svobodu, prokrok, demokracii! Masy poctivou

politickou prací budou získány nemén, než jsou získávány de-

magogií.

Nehrát si na zrozeného vdce mas, ale také nebát se tch mas

a nikoho, ale chovat se k masám estn, nei)ochlebovat jim — de-

mokracie, ale ne demagogie! Ale chceme-li pronikat, je teba
mít pevné pesvdení, vit ve svou práci, mít sebedvru —
kry skepse a indierentismus, ale státi za své pesvdení a

hájit je. Mít program! Uvdomlý program je pro stranu to, co

je pro stát zákon, zejména ústavní zákon. Ale tak jako ve stát

zákon provádí administrace a jako administrace má prakticky

velikou dležitost, tak také ve stran a o jejím vývoji rozhoduje

nejen program, nýbrž její administrace, její postup, její práce.

Program inorodý musí vystihnout, kam spje náš národ za dané

svtové situace. Ale opakuji: Program a administrace, provádni
programu, smr, smování. Smovat musíme k uritému cílu!

Vidíme, že naše zásady pronikají do všech stran, a jsem pe-
svden, že naše zásady pijme rozhodná vtšina národa, jak-

mile pronikne k hlubšímu politickému vzdlání a sebevdomí.

To není žádná pýcha a hrdost, to je mužné vdomí poctivé práce,

smující k isté, eské budoucnosti. Všichni ke spolené práci !^'''')

. . . eský student a eský inteligent vbec nesmí se domnívat,

že je rozeným uitelem rolníka a dlníka — ve mnohém mže
a musí být i jejich žákem, sám maje se teprv uit, jen v míe
skrovnjší mže jiným již být uitelem. Dinictvo a tídy hospo-

dásky a politicky slabší nesmjí nám být prostedkem ; chybovali

bychom, pojímajíce svj úkol vi dlnictvu jen národnostn a

politicky ; úkol je mravní a pedevším mravní : nebží o to, získat

dlníky, jak se íkává, myšlence národní, ale o to, zjednávat

v celé spolenosti naší cit pro spravedlnost — všecko ostatní

bude nám pidáno . .
.^^'')

. . . Shody v organisaci a vývoji našeho dlnictva a buržoasie

dají se nalézt i v politickém oboru. Naproti dlnictvu nmeckému
naše dinictvo je organisováno více federativn a autonomisticky,

než centralisované dinictvo nmecké. I v tom tají se karaktcr
národní, jak ani jinak být nemže — jsme synové téže zem,
téhož asu a týchž rodiv, o to jde, abychom se všichni bratry

také cítili. To je dnes hlavní smysl Kollárovy humanity.
Pesvdil jsem se, — co se výtky beznárodnosti týká — ne-

jednou, že naše buržoasní spolenost o nic není národnjší než.

dinictvo, není-li dokonce mén národní . . .^")

399



, . . Ale nejen sociálii-demokratieká strana, i ni}- nedlníei máme
sociální kolj-. Dnes není politicky myslícího lovka, který by
neuznával, že politika má býti sociábií, že zákonodárství musí
býti sociální. Socialisace celého politického i ná-
rodního života — to úkol také nás nedlník.
Úkol ten podle daného sociálního postavení musínte plnit v tí-

dách a vrstvách nedlnických, ale nebudeme se vymykat také

z práce pro dlníky a s dlníky. Uznávám rznost hospodáských
tíd a vrstev, ale nekážu mezi nimi boj nesmiitelný, nj-brž chtl
bych pracovat k organisaci jejich práce v prospch celku národ-

ního a lidského.

A tak chtl bych skoniti ukázáním na to, že práv nás eský
národ pedevším potebuje politiky skuten sociální. Na svých
voliských schzích dokazují statisticky, že jsme národ malého
lovka. Nerozhoduje nepoetnost, jsou menší potem, ale ta

zvláštnost je, že jsme hospodásky a sociáln tak slábi proti jiným
národm. Proto to hledání chleba pro eský národ má obzvlášt
veliký význam. Není náhodou, že první komunism novodobý byl

eský — naši Táboi jsou první novodobí socialisté. Socialism

jest ist eský, není pravda, že jest vnesen z ciziny. Ti Táboi
nebyli cizáci, byli žáci Husovi, pokoušeli se o komunismus a so-

cialismus na náboženském podklad. Avšak takový socialism

nestail.^'^")

PROHLÁŠENÍ ESKÉHO KOMITÉTU
ZAHRANINÍHO

Vystupujeme na politickou veejnost v okamžiku, kdj' ústup

vítzné ruské armády od nepátel se využitkuje proti Rusku a

jeho spojencm. Stavíme se na stranu bojujících slovanských

národ a jejich spojenc, bez ohledu na úspch nebo neúspch
proto, že hájí právo; rozhodnutí o tom, na í stran v osudném
zápolení národu je právo, je zásadní otázkou politické mravnosti,

které se dnes nemže vyhnout už žádný estný a opravdový po-

litik, žádný uvdomlý národ. K našemu vystoupení nutí nás však
také ži^ý cit slovanské pospolitosti: vyslovujeme bratím Srbm
a Rusm a stejn bratím Polákm, vállíou tak krut postiženým,

velé sympatie. Víme v konené vítzství Slovan a spojenc
a jsme pesvdeni, že toto vítzství Slovan a spojenc bude na
prospch celé Evropy a lidstva. Protislovanský zákený postup

Ferdinanda Koburského a jeho vlády vítzství spravedlivé vci
nezadrží.

eský národ svobodnou volbou krále z rodu habsburského spo-

jil se s Uhry a rakouskými Nmci v soustátí rakouské; dynastie
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však poshipnou centralisací a gcrmanisací vytváela jednotný

stát absolutisUcký, porušujíc proti smlouv samostatnost eského
stáu na venek i uvnit. eský národ vysílen evropskou a habs-

burskou protireformací dovedl tomuto násilí úspéšnji eliti teprve

od svého obrození na sklonku 18. století; elila mu hlavn revo-

luce r. 1848.

Revoluce zdolána, vydobytá práva národ, zejména eského,

opt obtována absolutismu, jenž však otesen válkou r. 1859

ustoupil neúplnému konstitucionalismu. Maaríím Víde povo-

lila, echm dostaly se jen nedodržené slavnostní sliby. eský
národ zahájil známý boj pasivní oposice, pozdji úastnil se no-

vého parlamentu aktivn, avšak v parlament a na snmích stále

domáhal se svého historického práva a usiloval proti nmecko-
maarskému dualismu o federalisacj íše. Jednotlivé pokusy o do-

hodu s íší rozrážely se o panovanost Nmc a Maar.
Válka njnjší protivy mezi národem eským a Rakousko-

Uherskem piostila. Válka zapoala bez vota parlamentu:

všecky státy pedložily rozhodnutí o válce parlamentu, jen vláda

vídeská bála se vyslechnouti své národy, protože vtšina jich

byla by se vyslovila proti válce. Zástupcové eského národa jist

by byli protestovali se vší rozhodností; proto vláda nevzala ani

jediného eského zástupce a politika na potaz pi kroku tak

osudném.
Národ eský v nové dob vždy hájil proí^ram rozhodn slo-

vanský; také v této válce, která náš národ pekvapila nepipra-
vený, jak pekvapila všecky národy mírumilovné, od samého jio-

átku pes neslýchaný teror, potlaující každý projev opravdo-

vého smýšlení lidu, v eských zemích projevovány sympatie
k Rusku a Srbsku a jejich spojencm; projevy austrofilské jsou

vládou vynucovány. Dnes vdí politikové eští úpjí v žaláích,

šibenice staly se oblíbenou jnulporou neschopné administrace,

eské pluky decimovány, protože spontánn jednaly podle vše-

národního eského programu. Práva jazyka eského bezohledn
porušována a ztenována i za války, absolutistická soldateska

ádí v eských, nenmeckých a nemaarských zemích jako v zemi
nepátelské; každý projev eské publicistiky se potlauje, kdežto
našim národním odprcm nejen se dovoluje agitace proti es-
kému národu, Víde a Budapeš podporují i pangermanistické
orgie v duchu Lagarda, von Hartmanna. Mommsena, Treitschkea.
Za takové situace eský národ nemže dále mlet.
Proto utvoil se zahraniní komitét eské emigrace, aby cizinu

o pravém stavu vci informoval a státníkm, politikm a publi-

cistice spojenc a neutrálních stát tužby eského národa
pednášel a eský program hájil.
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Všecky eské sírany domáhaly se samostatnosti národa posad
v rámci Rakoosko-Uherska; prbh bratrovražedné války a bez-

ohledné násilí Vidn nutí nás domáhat se samostatnosti bez

ohledu na Rakousko-Uhersko.
Tísilujeme o samostatný eskoslovenský stát.

eský národ se pesvdil, že se musí starat sám o sebe. Ra-
kousko poraženo nejen Ruskem, nýbrž i tím malým, tak opovrho-
vaným Srbskem a stalo se dependencí Nmecka; dnes pod vede-

ním Berlína na chvíli se zotavilo, ale to zoufalé naptí sil nás
nemýlí, jest jen dkazem, že Rakousko-Uhersko již abdikovalo.

Ztratili jsme dvru v životnost Rakousko-Uherska, neuzná-
váme již jeho oprávnnost; svou neschopností a nesamostatností

podalo celému svtu dlcaz, že slovo o nutnosti Rakouska je pe-
konáno, a práv touto válkou naprosto vyvráceno. Ti, kdo hájili

možnost, ba nutnost Rakousko-Uherska — a byl to jednu dobu
sám Palacký — chtl federativní soustátí rovnoprávných národ
a zemí; avšak Rakousko-Uhersko dualistické stalo se potlao-
vatelcm nenmeckých a nemaarských národ, je pekážkou míu
v Evrop a zvrhlo se v pouhý nástroj dobývanosti Nmecka na
východ, bez vlastního positivního cíle, neschopno vytvoit orga-

nický státní celek rovnoprávných, svobodných a kulturn pokra-

ujících národ. Dynastie, žijíc ve svých absolutistických tradi-

cích, udržuje se jako fantom bývalé svtové íše nedemokra-
ticky spolupanstvím neplodné šlechty, beznárodní byrokracie a
protinárodního dstojnietva.

Dnes už nikde není pochybnosti, že Rakousko-Uhersko použilo

sarajevského atentátu neprávem proti Srbsku; Víde a Buda-
peš pokraovaly ve své protislovanské politice, která se tak

hanebn projevila v ad proces proti Srbm. Víde a Budapeš
neštítily se proti Jihoslovanm užít falešných dokument vlast-

ním vyslanectvím vyrábných a v této politice falše Víde a
Budapeš pokraují touto válkou. K falši pojí se te proti náro-

dm nenmeckým a nemaarským mstivost a ukrutnost pímo
barbarská.

Nmecko sdílí vinu Rakousko-Uherska ; bylo v jeho moci a bylo

jeho povinností vi kultue a lidstvu válku zamezit a vídesko-
budapešské imperialistické frivolnosti nepoužít.

Rakousko-Uhersko a Nmecko bojují se svým tureckým a bul-

harským spojencem pro vc špatnou a ztracenou.

V Paíži dne 14. listopadu lOlS.^^")
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z PRVÉHO POSELSTVÍ PRESIDENTOVA

„Vím i Já liohu, že po pejití vichic hnvii, híchy na-

šimi na hlavy naše uvedeného, vláda vcí Tv5'ch k Tob zase

se navrátí, o lide eský, a pro tuto nadji Tebe ddicem
iním všeho toho, co jsem koli po pedcích svých byla zd-
dila a pes tžké a nesnadné asy pechovala, nýbrž i v em-
koli dobrém skrze práci syn mých a požehnání boží roz-

hojnní jsem pijala, to všecko Tob odkazuji/'

Proroetví-modlitba Komenského vyplnila se doslova; náš národ

je svobodný, nezávislý a vstupuje vážen a podepen všeobecnou

sympatií do spolenosti evropských národ.
Žijeme v pohádce? Tak se ptají politikové všech zemí a sám

kladu si stejnou otázku; a pece je to všechno skutená skutenost,

výsledek tyletého zápolení všech národ svta. Svt rozstoupil

se na dva tábory a v hrozném boji zvítzili ti, kteí hájili ideály

spravedlnosti — zvítzili idealisté, zvítzil duch nad hmotou,

právo nad násilím, pravda nad chytráctvím.

Centrální mocnosti, vedené pruským Nmeckem, domáhaly se

panství nad Starým svtem, nad Evropou, Asií, Afrikou a to byl

pední cíl pangermánských politik, oznaovaný heslov: Ber-

lín—Bagdad. Starý staletý nmecký nápor na východ ml býti

dovršen koneným podmanním východních národ, v prvé ad
slovanských a celý prbh války a vítzství Nmecka uskuteo-
valy pangermánský plán.

Podmanní evropského východu bylo by mlo za následek pod-

manní západu a celého Starého svta. Ale Nový svt, Amerika,

vystoupila ze své reservy, nahradila umdlené a rozvrácené

Rusko a zanedlouho generál Foch diktoval poraženému Nmecku
» Rakousko-Uhersku podmínky.

Teokratická autokracie podlehla demokracii, spoívající na
zásadách humanitní mravnosti. Berlín, Víde, Caihrad hlásaly

rouhavé uení, jejich státy, ve skutenosti dynastie jsou z boží

milosti, ba pímo božím zjevením a nástrojem, stát opírající s«

o militaristickou armádu postaven jako ideál proti národnosti,

výboj a panství nad svtem staly se cílem berlínského, víde-
ského a caihradského carismu — imperialismu. Pruství, raku-

sanství, a džingischanství nespojovalo se pouze zempisn; je

vniterní shoda a píbuznost tchto tí pežitk stedovké
teokracie.

Proti ní seskupily se moderní demokracie; demokracie nemi-

litaristické, hájící ideály humanity. Pruský militarism, armáda
vojenských specialist, poražen lidovým vojskem, které teprve

prbhem války musilo býti organisováno a ve zbrani vycvieno:
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promyšlená píprava Nmecka a jeho vypoteny útok neobstály.

Spojenci, vrni demokracii, prohlásili dsledn právo všech
státv a národ, nejen velikých, nýbrž i malých, na samostatnost;
president Wilson formuloval vedoucí zásady demokracie, obsa-

žené v americké deklaraci nezávislosti a ve francouzském pro-

hlášení práv lovka a obana. Revoluce zvítzila nad legiti-

mistickou ztrnulostí: všecka moc politická pochází z lidu aneb,

jak to ekl Lincoln: z lidu, lidem a pro lid; a president Wilson
prohlásil jakožto cíl váll<y osvobození celého lidstva. Proti tyem
centrálním mocnostem spojilo se celé lidstvo a jestliže celý sou-

hlas národ kdysi považován za dkaz pro jsoucnost boží, souhlas
všech národ všech díl svta v této váhie jest dkazem demo-
kratické pravdy. Pruský militarism a jeho spojenci byli a jsou

mravn isolováni.

My Cechové a Slováci nemohli jsme v tomto svtovém boji stát

stranou, musili jsme se rozhodnout proti Rakousko-Uhersku a
Nmecku a musili jsme vystoupit, nebo celá naše historie, její

obsah a smysl vede nás k mocnostem demokratickým. Vybudo-
vání našeho státu a jeho udržení proti nmeckému náporu na
východ, naše reformace a její ideály, naše utrpení protirefor-

maního násilí zpsobené Habsburky, zneužívajícími náboženství

pro své nízké hmotné cíle, a naše probuzení, vedené ideou huma-
nity a vyplývající z ní demokracie — osud našeho národa pím*
logicky jest spiat se západem a jeho moderní demokracií.

Proto správn a, jak vidíme, k našemu štstí, postavili jsm«
se od poátku války na sti*anu spojenc . .

.

. . Organisovali jsme za hranicí všechny naše kolonie emigrant-

ské a zahájili promyšlenou propagandu ústní a publicistickou a
innost diplomatickou. Ale politika a zejména revoluce neni
možná bez penz — v tom pomohli naši v Americe a v Rusku.
Chci zde drazn konstatovat, že jsme nevzali od spojencv ani

krejcaru — zdrazuji to, protože naši odprcové mluví o rus-

kých, anglických a jiných penzích. A stejn zde konstatuji, ž«

jsme za celou tu dobu neužili ani jedné nepravdy proti našim
nepátelm, ani jedné z tch tak zvaných diplomatických chytro-

stí — tak estný politický boj, tak estná revoluce, smím to íci,

sotva kdy byla provedena . .

.

. . . Naše vojsko, bojující na tech frontách, vybojovalo nám naši

svobodu. Historie naší zahraniní akce a zejména našeho vojska,

jeho bojv a hrdinství, historie sibiské anabase, — to všechn*
bude bohatou výchovnou epopejí pro naše budoucí generace!

Po oficielním uznání nás spojenci, prohlásili jsme samostatnost

našeho národa a zídili vládu; národ doma to schválil a svil
vládu Vám a mn.
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Vlastní cíl války a míru je reorganisace východní Evropy a

rozešení východní otázky vbec. Válka byla pokraováním a do-

vršením bojv a pokus o rozešení východní otázky v širokém

slova smyslu. Nmecký nápor na východ jest obrácen proti pásmu

menších a malých národ, sídlících mezi Nmci a Rusy, poínajíc

od Fin, a koníc dole fieky, jest to ada 18 malých národ.

Pangermanisté hlásali, že malí národové nemají budoucnosti, že

historie smuje k vybudování velkých stát; tento názor je oi-

vidn nesprávný, nebo od 18. století podnes vznikla celá ada
malých stát. Imperialistický pokus Napoleonv se nepodail, a

práv tak ztroskotal imperialism nmecký, rakousko-uherský

i ruský. Malí národové jsou osvobozeni.

Negativní úkol války je dovršen. Evrop nastává úkol posi-

tivní, organisovat Východ Evropy a tím Evropu a lidstvo vbec.

Stojíme na prahu nové doby, kdy celé lovenstvo pociuje svoji

jednotu. Náš národ pispti chce s plným vdomím k uskutenní

tohoto velkolepého a vznešenélio úkolu svoji hivnou. Víme, že

národové ekají novou, tvrí a organisaní politiku a libujeme,

že se o takovou politiku poctiv pokusíme.

Bismarck ekl, že ten, kdo je pánem Cech, je pánem Evropy.

Oznail takto svým zpsobem zvláštní svtové postavení našeho

národa. Jsme nejzápadnjší slovanská vtev ve stedu Evropy

a odolali jsme ponmovacímu náporu Nmc na východ. Dnešní

vítzství umožnila nám naše národní houževnatost a k tomu zem
od pírody bohatá. Naše vítzství je také vítzstvím ostatních

malých národv, ohrožovaných Rakouskem a Nmeckem . .

.

... My jsme vytvoili náš stát ; tím se uruje státoprávní posta-

vení našich Nmc, kteí pvodn do zem pišli jako emigranti

A kolonisté. Máme plné právo na bohatství našeho území, ne-

zbytného pro prmysl náš i Nmc mezi námi. My nechceme a

nemžeme obtovati naše znané menšiny eské v tak zy. n-
meckém území. My jsme také pesvdeni, že hospodáský pro-

spch odkazuje naše nmecké krajany k nám. Závisí na nich,

aby se k nám postavili správn. A si vzpomenou, že r. 1861 spolu

s námi žádali císae, aby se dal korunovati na eského krále.

Peji si upímn, abychom se co nejdíve dohodli. Piznávám

se, nám je tžko zapomenouti, že naši Nmci a Nmci v Rakousku

vbec pijímali nelidské ukrutnosti rakouské a maarské solda-

tesky bez protestu, nám je tžko zapomenouti, že naši Nmci
bávali nejzuivjší kontingent pangermanismu. Ale pes to je

pijmeme rádi, jestli se rozhodnou ke spolupráci. Nikdo nám ne-

mže zazlívati, budeme-li po tolika trpkých zkušenostech opatrní,

ale ujišuji, že minority v našem stát budou požívati úplných

národních práv a obanské rovnoprávnosti. Americká republika
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podjala se radji obanské války, než by pipustila secesi svého

jihu. My nikdy nepipustíme secesi našeho smíšeného severu.

Vybudováním opravdu demokratické samosprávy máme vhodný
prostedek pro rozešení národnostní otázky. Pímoarné roz-

dlení pro velikou a zvláštní smíšenost není možné, a problém

není pouze národnostní, nýbrž také a do znané míry sociální . .

,

. . . Víme, že nedosáhneme našeho národního progi*amu pouze
politikou zahraniní, že musíme hlavn pracovat uvnit. I v tom
naše politika podle Havlíka bude poctivá a rozumná.

V pechodné dob vynasnažíme se o zachování poádko,
chceme se vnovat klidné práci adminisíraní. Podstata demo-
kracie je v administraci a samospráv. Demokracie není pano-
vání, nýbrž prací k zabezpení spravedlnosti. A spravedlnost je

matematika humanit}- . .

.

...Chceme všichni, jednotlivci i národové, být lidmi! Velké
obti na životech a statcích nevyšly nadarmo. Dosáhli jsme svého

cíle. TeJ se vynasnažíme, abychom si ho navždy zabezpeili.

Ckol snad tžší než za války. Všichni obané dobré vle, bez

rozdílu stran, náboženství a národností, mají dánu možnost vy-

budovati vzorný demokratický stát, jehož úkolem bude starati se

o zájmy všeho svobodného samosprávného obanstva . .

.

. . . Získali jsme si sympatie spojencv a respekt odprc svob
organisaní dovedností a tím, že jsme dovedli udlat a zachovat

poádek. A poádek musíme zachovat i nadále a za všech okol-

ností. V našich zemích nesmí býti žádného znásilování, snažn
Vás prosím, pátelé, pispívejte, kde kdo mžete, k uklidnní;
nepoádky by nám valn uškodily politicky, zejména Anglie a

Amerika by nepoádky nesly \elmi nemile. Prosím v tom o Vaši

spolupráci velmi snažn ...

Z DRUHÉHO POSELSTVÍ PRESIDENTOVA

•••Oylo asto eeno, že státy trvají, ím vznikají. Naše repu-

blika vznikla pravidelným bojem v poli a prací a prací naše

republika se udrží; boj, doufejme, nebude již potebný. Pestáli

jsme v pomrném klidu již jeden rok; fysiologové nám íkají, že

prý rok lidského života je pro trvání individua rozhodný. Snad
smíme analogie užít také pro náš stát. Ovšem — jest naším úko-

lem, politikou hodn promyšlenou naši republiku nejen udržet,

nýbrž dokonale vybudovat . .

.

. . . Rakousko-uherský carismus nedovoloval nám Cechm a Slo-

vákm rozhodující úasti ve vlád a v zahraniní politice; odsud

lze si vyložit fakt, že jeví se u nás jistá báze ped odpovdnosti
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a že se zapomíná na to, jak naše postupování psobí za, hrani-

cemi. Víde nenauila naše lidi rozhodovat a nemla je k tomu,

aby se stále obzírali po svt. Avšak te máme svj vlastní stát

a ten vyžaduje smysl pro odpovdnost a svtový rozhled; jest nám
teba státního smyslu, smyslu pro stát. Mnozí nmetí historikové

a politikové vytýkají Slovanm a také nám echm a Slovákm,
že toho státního smyslu nemáme, že ho mají jen Nmci; staí pi-
pustit, že vídeský a budapešský absolutism donutily nás ke stá-

lému odporu ke státu a tím uvykli jsme negaci státu. Tuto negaci

musíme te nahradit positivním smyslem pro stát.

Jestliže si peju sesílení státního smyslu, nemluvím pro stát

všemohoucí a absolutistický . .

.

... V politice vnitní i zahraniní, musíme se te postavit výše,

hodn výše, musíme mít odhodlanost a odvahu, být vtšími, být

svtovými.
tJspšné vybudování našeho státu vyžaduje úinný boj všech

proti demoralisaci, která válkou a shroueením Rakousko-Uherska
byla zpsobena. Na tu demoralisaci se žaluje ve všech státech.

Ale zdá se mi, že u nás se ponkud jednostrann ukazuje jen na

velké pestupky, kdežto se zapomíná na pestupky v malém. Po-

zoruji, že asto žalují na zloince lidé, kteí sami nešetí poádku
a práva v malém. Volá se po silné ruce, po diktatue, po písných
zákonech — já bych chtl zdraznit, že každý jednotlivec a jednot-

livé organizace musí pracovat k oist. Máme tisíce a tisíce

spolk, máme rzné organisace a jednoty uitelské, úednické a J.,

máme Sokol, máme obecní správy, máme svj parlament, máme
svj tisk, a každý ve svém psobišti a okolí se zasadí o mravní
ozdravní.
Neomlouvám naše pomry, pravím-li, že se mi naše nervosní

netrplivost zdá být do jisté nsíry neoprávnnou. Cizinci, kteí
mne navštvují, velmi asto srovnávají naše pomry s pomry
v okolních státech a pochvalují si náš celkový stav. Mn samému
by nestailo, že je u nás lépe, než u nkterých soused. Pece
musím uznat, že se pomry povlovn lepší; na každý zpsob ne-

staí oekávat mravní pomoc a spásu jen od státu, iu concreto

od byrokracie. Na jedné stran na tu byrokracii stále se žaluje,

ale na druhé jí odevzdáváme svá pole a luka, své dílny a to-

várny, a konen jí chceme penechat i svou duši, vychovávání
našeho karakteru. Budiž zdraznno se vší rozhodností, že náŠ
nový stát, že republika a demokracie potebují vedle svého ad-

ministraniho aparátu a armády také pevný mravní základ; bez

mravních, bez karakterních jedinc, bez zdravých rodin, bez
vrného pátelství, bez loyálnosti k rzným spoleenským orga-

nisacím, jejíž jsme leny, bez solidnosti ve vší naší innosti ne-
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mže býti silné republiky. Demokracie bez uznáni mravní auto-

rity, autority zásad a povolaných osob, je nemožná. Dosáhli jsme
samostatné republiky, protože jsme horoucn vili ve své ná-

rodní ideály, že jsme ve svém nitru uznávali a ctili nco svatého

a že jsme mli dvru v lid a lid; a stejn udržíme si svoji repu-

bliku a demokracii, když budeme vit ve své ideály, když uznáme
to svaté a kdj^ž budeme dvovat jeden v druhého. Dobí poli-

tití spisovatelé, jmenuji ze starších Tocqueville-a, ze živoucích

Bryce-a, upozornili na Ameriku a její republiku, že je umožnna
velkou úctou k náboženství a mravnosti. Naše republika demo-
kratická, která se vzdala starých politických autorit, která se

vzdala monarchismu, militarismu, bude pevn spoívat jen na
všeobecné mravnosti; podle vzoru demokratických republik,

zejména Ameriky, usilujeme také o rozluku státu a církve a
uvolujeme se takto od církevní autority, jak ji Rakousko vybu-
dovalo. Avšak to neznamená uvolnní mravnosti, nýbrž musí
naopak znamenat sesílení všeobecné mravnosti. Protože Habs-
burkové zneužívali církve ke své politice, proto u nás církev ^e

dostala do nevážnosti a lidé neradi slyší mravní napomenutí;
rám však nesmí stait negace církví, a nesmíme se stydt posi-

tivn usilovat o zvýšení veejné a všeobecné mravnosti, o tu

vnitní sílu, kterou Havlíek tak neohrožen požadoval. A ne-

rozpakuji se opakovat, že v rozluce státu od církve vidím také

prostedek pro sesílení autority náboženské.

S tohoto mravního hlediska dívám se také na asové úkoly soci-

ální reformy. ekl jsem už a opakuji, že tyto reformy musí být

pronikavé. Mluvíme všichni o socialisaci. Socialisace za docela

abnormálních pomr, zpsobených dlouholetou válkou, je úkol

velmi tžký a odpovdný. Vynikající socialistití vdcové pro-

hlašují ji za dané poválené situace pímo za nemožnou. Chci

ku v<ii nco povdt.
Socialisace pedpokládá veejnou kontrolu všeho hospodaení.

Tak, jak se žádá státní rozpoet, stejn tak musí se žádat veejný
rozpoet všech podnik a závod ve stát, rozpoet výroby, roz-

poet všech poteb. Marx a jeho stoupenci správn analysovali

anarchii novodobé výroby: bez znalosti všech hospodáských sil,

bez znalosti celkové produkce a poteb nelze zahájit úspšnou
socialisaci.

Socialisace dále není možná, jestliže masy pracujícího lidu,

jestliže dlnictvo se nenauí po<iJiopit celý proces výroby a dis-

tribuce. Nestailo by tak zvanou buržoasii diktaturou k socialisaci

pinutit; žádné násilí není blahodárným, a to neplatí pouze o ná-

silí politickém, nýbrž i hospodáském a sociálním. Pi socialisaci

nebží také pouze o to, aby dlnictvo se zúastnilo vedení zá-
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vodu. V normálních pomrech správa njakého závodu již hoto-

vého není vcí nejtžší; avšak pi hospodáské a sociální re-

form tak pronikavé nebží jen o spolusprávu nebo pevzetí zá-

vod zavedených, nýbrž o vytvoení, zavedení závod nových,

neb alespo o zdokonalování a úelnou pemnu závod a celé

hospodáské prakse a organisace. Pro produkci je teba podni-

kavosti a podnikavosti je tím více teba, že všecky státy, celá

Evropa je válkou ožebraená. Pravím-li podnikavost, tož ne-

myslím na spekulaci a byperspekulaci, která se práv v abnor-

mální dob tak zhusta zjevuje, nýbrž na podnikavost tvrí, na

vynalézavost, na geniální využití daných pomr a vytvoování

nových statk. Nebží jen, abych tak ekl, o socialismus distribuce,

nýbrž o socialismus produkce,

. . . Mluvím-li o této podnikavosti a tvoivosti, neíkám tím, že se

JÍ nedostává dlnictvu a že jí oplývá buržoasie. Naopak, mám-li

býti upímným na ob strany, musím si postžovat, že ást naši

buržoasie, zdá se mi trpt nedostatkem práv té podnikavosti. Ne-

tnýlím-li se, naše industrie srovnána s industrií západních stát,

má na sob ješt ráz emeslnické dílny. Je práv mladší. Vím, že

v tom je jistá pednost, ale jest v tom pi dané konkurenci sv-
tové také slabost. Tak jako politicky se musíme vyšinout k sv-
tovému rozhledu a k politice opravdov svtové, stejn musí se

všecko naše národní hospodaení, naše industrie, naše zemdl-
ství, náš obchod a naše bankovnictví stát v nejlepším slova

smyslu svtovým. Vím, že se staly i v tom velké pokroky, ale

pomry nového svtového hospodaení nutí nás zanechat zdd-
nou hospodáskou malost. Buržoasie opravdu podnikavá do-

hodne se s inleligentním, podnikavým dlnictvem. Mne v historii

nové doby vždy zaráželo chování ddiné aristokracie. Jak málo

pochopila aristokracie francouzská znamení své doby, jak málo

nauila se aristokracie rakousko-uherská z politických a sociál-

ních revolucí doby nové. A mn se asto zdá, že novodobá bur-

žoasie, tak zvaný velký kapitál, kráí v tom v šlépjích staré

aristokracie. Platí zde slovo starého filosofa: „toho, kdo chce,

osud vede, toho, kdo nechce, vlee". Problém socialisace vyža-

duje velmi opravdové a upímné pemýšlení a dobré vzdlání

dlnictva i kapilalist; avšak dívám se na úkol socialisace nejen

jakožto na úkol hospodáský, nýbrž také jakožto na požadavek

mravní. Nevím, že tu bží o pouhý materialismus ; ostatn snesu

snáze materialismus hladového než pesyceného.
Prosím, neoekávejte ode mne podrobný program socialisace.

To je úkolem nejen vlády, nýbrž také parlamentu a pedstavitel

dlnictva a buržoasie. x\le je dležiío, abychom si uvdomili ten-

denei doby a ducha, ze kterého sociální reformy se musí rodit.
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Poslanec Nmec nedávno zdraznil, že v nedlouhé dobé trváni
naší republiky nekrvavým zpsobem byly dosaženy mnohé a
cenné sociální reformy. Myslím, že všecky strany s nejvtší
upímností pijmou heslo: pronikavé sociální reformy bez
krveprolití . .

.

. . . Sociální reformy, jak žádá promyšlený a vdecky odvodnný
program socialisace, vyžadují pracovitost všech, všude, ve všem.
Pracovitost znamená pocit povinnosti k denní pravidelné, t. zt.
drobné práci; válka a její romantismus a stejn romantismus re-
voluní do znané míry pekáží návratu do obyejných koleji;
doufejme, že tuto nervosnost brzy pekonáme . .

.

. . , prohlašuji výslovn, že proti socialisaci nejsem. Válka a
vzniknuvši z ní sociální revoluce, nedovolí nikde nerušené trvání
pedváleného sociálního ádu. Jsme pece již hodn hluboko
v postátnní; ovšem práv toto postátnní mže nás pouit, £e
postátnní není vždy socialisaci.

Bude nezbytné, aby se problém socialisace pesnji než posud
studoval a rozebíral; nelíbí se mi, že tak etní pívrženci i od-
prci nevynikají nad pouhé heslo, A zejména nesmí se dlnictvu
tolik slibovat; je pochybno, vedlo-li by se dlnílím hned v prvých
stadiích socialisace lépe, než za režimu kapitalistického ; není vy-
loueno, že se mu dokonce povede he. Socialisace vyžaduje
obti nejen od kapitalist, ale i od dlník — bží pece o veliký
princip, bží o pelom vko>ý, o jehož možnosti a žádoucnosti
nemže rozhodovati doasný prospch, teba i všech.
V dob pechodné — a ta bude trvat hodn dlouho — jist by

byl stav smíšený, nejen v zemdlství, nýbrž i v prmyslu ; sociali-

saci nelze provést hned a ve všech oborech, nýbrž postupn
v oboru po oboru.

Pro tento postup je nutný pesn formulovaný program; také
proto, aby pro všecky, zejména také pro podnikatelstvo nastala
jistota.

A rozumí se, socialisaní program musil by být smluven mezi-
národn; a to pro tempo postupu má také veliký význam.
Reální s<;cialisaní program nesmí zapomínat na socialisaci

vzdlání. O této socialisaci se tolik nemluví, ale bez ní nebude
socialisace hospodáské. Posavadní pokusy o t. zv. popularisaci
vdy jsou jen ásti úkolu, jenž oekává opravdu demokratické
ministerstvo vyuování. Socialisaci vzdláni zabezpeí se spole-
nosti tvrí individualism, silní jedinci, silní vzdláním, silni
obtivostí. Nemohu než ješt jednou zdrazniti, že socialisaní
reformy vyžadují pímo matematickou rozvahu; bude teba piln
pozorovat následky jednotlivých socialisaních pokus a srorná-

410



vat je se stavem dívjším; nestaí z abstraktních hesel dlat

rzné dedukce, nýbrž musíme sé ídit vlastní zkušeností, pozná-

ním vlastních domácích pomr . .

.

. . . Abychom tmto nezbytným, tžkým ale také krásným úkolm
pln vyhovli, musí být všeobecným úsilím zbaviti se starých

jazykových a národních spor, které Rakousko-Uhersko tak ohro-

žovaly a které konen do znané míry uspíšily jeho neslavný

pád. Na paížské konferenci uplatnil se národnostní princip do

znané míry. Avšak i nové státy mají národní minority.

Vývoj vaoderní národnosti dál se souasn s vývojem meziná-

rodnosti. Jak Dostojevský pkn ukázal, lovk nemá pouze lásku

k svému národu, nýbrž zároveií touhu k obcování s národy

jinými a sjednocení všelidskému. To jest také smysl našeho huma-
nitního programu našich kisitel. Naše revoluní propaganda
za hranicemi získala našemu národu sympatie ve jménu tohoto

programu. Jsme nyní národ samostatný, máme stát svj, nebu-

deme našimi dívjšími národními odprci. Nmci a Maary tak

ohroženi, jak jsme byli. Politika vpravd národní nebude šovi-

nistickou. Je pouné, jak te vážní nmetí politikové viní ná-

rodní šovinism všenmccký jakožto hlavní píinu války a n-
mecké porážky, Šovinism je všude a vždycky slepý. Vím ovšem,

že je také šovinism mezinárodnosti — ten svtobhlý kosmo-
politism, pohrdající národy malými a nepochopující, že pravá
mezinárodnost není protiuárodní, ani nenárodní. istá lidskost

Kollárova mže se jevit jen v národnosti.

Naše národnostní politika loyáln pizná národní a jazyková

práva ostatních národ naší republiky. Stát vytvoili jsme my a

proto je docela pirozené, že bude mít svj zvláštní ráz, to tkví ve

vci a v samém pojmu samostatného státu. Ale v naší republice ne-

bude žádného násilného odnárodování.
Doufám, že Liga Národ bude pispívat k ustálení pátelských

mezistátních a mezinárodních pomr; na každý zpsob musí být

cílem naší politiky ustálit národní snášelivost a nejen snášeli-

vost, — v naší republice budou národní minority moci pstovat
svou národnost docela nerušené . .

.
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