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Politika

. Perol/tka:

o vznešeném umení staveti z písku.
té cústi programového prohlášení Národní strany

ce, jež se dotýká otázek kulturních, byla vyjádrena
da, že zdravý a silný celek nemuže spocívati na

'ncÍch chabých a vratkých, ž'e les nikdy není vyšší
'" jeho stromy, a že jest treba durazne upozornovati
výchovu osobností. »Nová svoboda«, sociálne demo
tkký t)'cleník p. poslance Bechyneho, se znepokojila

jáclrila se o této cásti programu Národní strany
áce, že »je V naprostém rozporu se socialismem, ne
f hlásá bezvýhradný individu(lJI'ismus«. Jsou-li tyto
ady v naprostém rozporu se socialismem, pak soci-
tick)"program v techto vecech nepochybne získáme

Zpllsobem. obrátíme-li program Národní strany
áee v opak. Tu nám pak vycház·ejí tyto podivuhodné

dy: zdravý a silný celek muže spocívati na jedin
ehah)'ch a vratk)Tch; les bývá vyšší než jeho stro

; je treba durazne varovati pred vý'chovou osob
tí. A nezní-li socialistický prop-ram takto, pak ne-
hou s ním býti zásady výše vyjádrené v naprostém
poru.
ritika »Nové svobody« je Vlelmi charakteristická
urcit)· stav socialistické theorie, který stále ješte

í prekonán, ac je to stav již velmi zralý k odkli
í. Krátce receno, jest to takový stav, kdy sociaU1sta

"'te dostává husí kuži, slyší-li neco o jedinci a o vý
ve osobností. To je - nevím, jak bych to rekl lépe
•osáctví socialismu.

Zdálo se mi, že žádný rozumný clovek nemuže po
ybovati o vete: les nikdy není vyšší než jeho stro-
y. A hle,» ová sV'oboda« o ní pochybuje a dokonce

jménu socialistického programu! Nezáleží prý na
romech, záleží jen na lese; nemusíme pecovati o to,
y stromy byly vysoké; spasí nás, když les bude vy-

". Tak se stává, že ten, kdo se chce vyhnouti indi-
dualismu, upadne do náruce nesmyslu, což je podle
'ho názoru horší osud. Myslím, ž·e je spravedlivým
žadavkem, aby bylo využito tech rozumný,ch myš1le
, které prináší socialismus. Ale má-li socialismus
ochudit, ale obohatit svet, má-li býti lidstvem prijat

dostne, pak nesmí býti veden šosáky, kterí pokaždé,
ne-li se jejich sluchu slovo o s ob n o s t, pocnou

'ceti: Lid je v nebezpecí! Vím, že z »Nové svobody«
luví ona desivá nenávist k individua1'ismu, jaká há
v Leninove nitru. Ale jest to jakýsi kancelárský,

ivoucký socialismus, tichounce a mírne nivelisující,
ový socialismus, který se nemuže dostat z klepet
é suché theorie, který nemá zdravý pomer k tvo-

silám života. Mluví-li socialisté ješte tímto zpu
bem o osobnosti, pak jest nad slunce jasnejší, že úlo
Iiber(ll!1smudávno není dohrána. Nebot vecným úko
liberalismu je ukazovati na bohatství, sílu a dobro-

í, jež plynou z osobnosti. Staré theorie socialismu
léhají reformním snahám. Predevším je treba re

ormovati socialismus tak, aby mu zásada vý.chovy
sobností nešla proti srsti.

cíSLO 38.

Je príliš absurdní, prohlašují-li socialisté že zásada
»silný a zdravý ce~ek nemuže spocívati n~ jedincích
chabých a vratkých« je v naprostém rozporu se so
cialismem. A je-li, pak tím hure pro socialismus. Za
ldádá-li se socialismus na zdravém rozumu, tedy s ním
tato zásada nemllže býti v naprostém rozporu. Nevím,
našel-li by se clovek, který, plne užív'aje sil svého du
cha, by prohlásil: silná a zdravá rodina muže se skJI'á
dati z tuberkulosního ot,ce, matky trpící rakovinou, sla
bomyslného dedecka, chudokrevné doery, nakaženého sy
na a strýce, pronásledovaného stihomamem. Je-li tohle
nesmysl v obycejném živote, pak je to nepochybne ne
smysl i v sociologii. Nevraživost socialismu k principu
osobnosti je nekulturní predsudek. Celek není nic více
než abstraktum,než pomucka naší mysli. Ve skutecnosti
neexistuje jakýsi celek, nýbrž pouze jedinci. Chcete-li
pozdvihnouti celek, nemáte k tomu jinou cestu než
pres jedince a nemužete zacíti kdesi ve vzduchu nad
nimi. Náš individualismus, j,e to Istaré N erudovo:
»Bude-li každý z nás z kremene, je 'celý národ z kvá
dru«. Místo toho navrhují nám nekterí socialisté, zcela
držení v šachu starým predsudkem, abychom prijali
theorii takovouto: bude-li každý z nás nejaký, Iho
stejno jaký, je celý národ z kvádru!

Socialismus, má-li to býti úctyhodný ideál, musí lid
stvo vésti a ne je držeti vzadu za šosy. Nesmí se sta
rati o to, aby každý mel pokud možno máil'Oobliceje.
Chtíti docílit rovnosti tím zpusobem, že budeme peco
vat o to, aby všichni byli pokud možno málo osob
nostmi, tot totéž, jako chtíti docíliti jednoty myšlení
tou cestou, že každý bude pokud možno málo myslit.
Vlasy jsou ruzné, ale pleš je stejná, a je-li nekdo tak
pedantický, že si myslí, že lidé nemají míti ruznoba
revné vlasy, mužeme ho snad ukJl1idniti,zavedeme-li ho
do spolecnosti holohlavých. Je osudovou otázkou so
cialismu, chce-li rozšíriti po zemi rovnost v nicote.

Sociálne! Idemokratický tisk mi do ,dneška vycítá
jako nedu'S.Jednost, že jsem se kdysi sice prohlásil pro
1lJ:acdonalda, ne však pro socialismus. Myslím, že
v tom není neduslednost. Soci(lJl~smus není všude a
u každého stejný. Tak je Macdonalduv socialismus
zcela jiného typu než na pr. socialismus ceský. Rekl
bych, že v socialistovi Macdonaldova typu už zcela
jinak koluje krev než na pr. v p. Meissnerovi, Johani
sovi nebo redaktoru »Nové svobody«. Ceský socialis
mus má si,ce :úspechy po stránce organisace, ale co se
týká vnitrní tvorivosti, nemáte nad ním dojem bohat
ství. Ceská sociální demokracie byla v myŠ!ltení vždy
mesícem, který patrí k slunci nemecké sociální demo
kracie a prejímá od neho svetlo. Stredoevropský soci
alismus prevzal zejména nekteré negativní a ochuzu
jící stránky marxismu. Dovede až dosud daleko lépe
ríkat ne než ano. Bojí se spustit berlí jedné
theorie. Anglický socialismus Macdonaldova typu
znamená predevším, že tu ke stolu socialismu, potaže
nému rudým plátnem, usedli dospelí muži s bohatými
životními zkušenostmi. V anglickém socialismu je asi
o tolik více životních zkušeností než v ceském, o kolik
je víoe životních zkušeností v anglické literature než
v ceské. Životní zkušenost - to jest jaks.i anglická
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tradice. Proto nemá anglický socialismus detinskou
bázen pred sejitím se stezky theorie. Nepotrebuje me
chanickou rovnováhu v theorii, nebot má instinktivní
rovnováhu života. V Macdonaldove socialismu cítíte
na každém kroku hruzu pred '0kleštováním a ochuzo
váním života. V našem socialismu necítíte to vždy.
Ctete-li Macdonalda, máte skoro týž dojem rozpoutané
tvorivosti a radostné vedy, jako u ietzscheho. Zde
cítíte, že se dal do myšlení clovek, j,enž stojí na dobré
noze se silami života. Ctete-li však na pr. názory
»Nové svobody« a individualismu, pocítíte, že mluví
kdosi, kdo predevším pecuje o to, aby stál na dobré
noze s jednou theorií, kdo »dal se oddati se systémem
a usmyslil si, že bude veren této prísné a suché man
želce«. Pochybuji, že ten, kdo vychází 'Od pozorování
života, vrátí se vecer domll, naplnen jsa nenávistí
k osohnosti. MacdonaldLlv socialismus znamená zvý
šení tvorivých schopností; socialismus, s jakým se my
potkáváme na své zemepisné šíke, znamená casto ne
duveru a ostych pred tvorivými silami života. To mLl
žeLe poznati mimo jiné i na pomeru k otáz'ce osohno
sti. Ma,cdonald neustává tvrditi, že »socialismus sám
je theorií individualismu« a že »socialismus obsahuje
všechny podstatné prvky skutecného individualismu«;
bojuje proti kapita!hsmu ne z toho duvodu, že kapitalis
mus rozvíjí osobnost, n~'brž z toho dLlvodu, že kapita
iismus »príliš pohrdá indivic1ua!litou«; »)sociální orga
nisace je podmínkou, ni1<oliv protikladem individuální
svobody«. Naproti tomu redakce »Nové svoboc1y« cítí
temné podráždení už tehdy, je-li pred ní vyslovena
zásada, že silný a zdravý celek nemLtže státi na 'jedin
cích chabých a vratkých. Proto tedy Macdonalda a ne
náš bežn)' socialismus. Socialistick)' smer »N ové vo
body« velmi se hlásí k 1\Tasarykovi jakožto k svému
uciteli. Ale z Masaryka možno a nutno se uciti vke než
protiklerikálnímu boji. Otevrete jeho »Pameti« a na
jdete tam vetu: »Jsem velmi rozhodn)-m individuali
stou ... «

K socialismu je snad možno jíti dvojí cestou : jednak
tím ZpLlsobem, že se pokud možno pokusíme o vy
hlazení osobnosti, jednak tak, ž·e se pokus,íme vybudo
vati socialismus na osobnostech rozvit)'ch. Theorie s,e
snad mL'tže na chvíli zmásti, ale nepochybuji o tom, že
druhý, ne první zpL'tsob leží v tendenci života. Kdyhy
bylo pravdou, že socialismus a osobnost se vyol'l1cují,
pak socialismus nemllže b),ti nikdy více než záleži
tostí jedné sekty, byt i tato sekta cítala miliony orga
nisovaných clenu. Kolektivum nechodí po horách, ale
po lidech. Kolektivum nesídlí kdesi na V)-sostech, nýbrž
kolektivum jsme já, ty, on, oni. Kolektivum bez jedincLl
je asi tolik jako ,l'es bez stromu, a chcete-li povznášeti
kolektivum, nemáte k tomu jinou cestu než povznášení
jedincu. Deset chromých nejde dobre, ani když jdou
pohromade. Predstavte si stavitele, který by rekl: to je
jedno, jaké jsou cihly, dobré nebo špatné, jen když
dum bude pevný! Milý pane staviteli, i staviteli spolec
nosti, cesta k pevnému domu vede jen pres dobré
cihly. Umení staveti z písku je snad vznešené, avšak
nebezpecné. Na techto vecech je jen to podivné, že se
ješte nekdo vyskytne, s kým je nutno se o ne príti.

Zkoumáme-li, jak a proc se vyvinula v socialismu
nenávist k osobnosti, vidíme, že to bylo proto, že
j.edinec casto neslušným a škoc1l~vým zpL'tsobem vyko
ristoval instituci soukromého majetku. Ponevadž ne
svedomití boháci a necitelní podnikatelé zrejme byli)n
dividua, ozval se pokrik: Nikdy více individualismus!

To však znamená vylévati díte s vanou. Pod vlivem
nekterÝ.ch hospodárských zkušeností zacali se socialisté
dívat na jedince veskrze jakožto na parasita. To je
ovšem omyl. Jedinec je i dárce a tvurc . Káru p 
kroku, v níž s,edí kolektivum, táhly zejména individua
lity. Nevím, jak je možno, aby nekdo, kdo se dívá ote
vrenýma ocima na historii II~dstva, došel k názoru, že
individualita je škodlivá, a lpel na nem tvrdo Víjne. To
je jakési sociologické vegetariánství. Stydím se uvádeti
príklady, jak vždy v cele pokroku stála osobnost, casto
osobnost tragicky osamelá: myslím, že je to dosti zná
mo. Každý ví, že veci jsou nejhLtre '0patreny tam, kde
jsou svereny prímo kolektivU'. To je zkušenost, kterou
udeláte v každém spolku a v každém úrade. Lidstvo
s,e nemLtže zrki toho rohu hojnosti a tvoriv'Usti, jenž
je založen na ctižádosti, tVLlrcím pudu a odpovednosti
jednotlivcL't. Proto je treba jíti k socia,Jiismu s osobnost
mi a ne bez nich. Prirozene, individualismus je nebez
pecná síla, jako každá síla, která nenajde hráze. Indi
vidualismus takového Viléma 11., takového Stinnese
nebo reditele Živnostenské banky mLlže ohrožovati exi
stenci tisícu. Ale chcete-li proto individualismus vll
bec vyhladit, pak si pocínáte jako ten, kdo by chtel
vLlbec zakázat pohánení strojLl parou z toho dl"1vodll,
že ten nebo onen kotel vybuchl. Každá skutecná síla,
at je to ohen, el'ektrina nebo voda, s,exualita nebo veda,
rozum nebo cit, je nebezpecná, není-li regulována.

Tedy i individualismus, jenž patrí mezi síly vesmírné.
Clovek telesne siln)' mLlže býti surOV)', násilnickS' a vy
hledávati rvacky: ale prestaneme proto pestovat teles
nou sílu, zakážeme sport a zavreme telocvicny, aby
chom se vyhnu li tomuto nebezpecí? Vetšina lidí po
znélJI'a,že sexualita se mL'tže zvrhnouti ve velmi nebez
pecnou sílu: preje si proto vetšina lidí zbaviti se se
xuality? Nekterí socialisté mají k individualismu týž
llstrašený pomer, jaký meli nekterí krestané k pohlavní
mu životu. Individualismus nutno obklíciti sociální or
ganisací a regulovati a kontrolovati jej, ne však se ho
zbavovati. Kdybychom se, pokud se týká individua
lismu, proste vykleštili, pak se sice zbavíme nekterých
nesnází, ,:I1'C také té ncr vcš'keré síly. TYll1'cí pud je ci
ste osobní povahy. Zacnete-li osobnost svazovat a donu
títe-li jedince, aby se plazil s hlavou sveš,enou k zemi
místo obrácenou ke hvezdám, ucpete prameny tvori
vosti. Zacnete-li ucit ve školách, že individuum je mi
zerné, dojdete nepochybne behem jedné, dvou generad,
že bude lidstvo mizerné. Dospelý, zral)' socialismus,
pochopivší síly života, a princip osobnosti nemohou e
sváriti. Jen primitivní socialismus mL'tže vésti tento
spor.

Potlacíte-li osobnost, cím budete? Patrne pouh)'m
príslušníkem trídy nebo stavu. To není práve nejváb
nejší osud. Musíte býti necím, i když odložíte kladivo,
pero nebo kosu a vrátíte se po práci domu. A pak vám
nezbývá' než býti individualitou. Budete-li individuali
tou ned'Ubre vychovanou a skrovne rozvitou, strávíte
špatne svuj život a mužete si stež0'vati na stát, že ne
prospev vaší osobnosti, poškodil váš život. Roboti jiste
nepotrebují individualismu, nebot jejich práce je rízena
jin)'m mozkem a po skoncené práci jdou patrne do ne
jaké skríne spát. Ale bráti lidstvu osobnos.t, toto »nej
vyšší štestí lidský'ch detí«, jak se vyjádril Goethe, to
znamená jíti proti tendenci života, at už t0' deláme ve
jménu toho nebo onoho -ismu. Kol,ektivum nikoho
nenasytí; kolektivum mLlže také nekdy býti na omylu.
Pak je mLlže uvésti na správné cesty jedine si~l'T1áa
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rozumná osobnost. Kdo ztratí sebe, ztratí merítko
dech vecí, ztratí bod, z nehož lze vyvrátiti svet, a
mltze už jen plouti s proudem jako leklá ryba.

At se ty socialistické tendence, které se dívají nevra
žive na osobnost a rády by ji zcela obetovaly na oltári

ktiva, tvárí sebe vznešeneji: jsou primitivní, ne
lubokomyslné.Jsou následek nejakých nedostatktl. Do

»Prítomnosti« napsal nedávno dopis mladý delník, kte
rý s neobycejnou uprímností VYI]lícilsituaci delné trídy.
A v tom dopisu bylo možno nalézti jasnejší a hlubší
vysvetlení kolektivismu delnické trídy než v ucených
knihách. Mladý delník psal, že delníci trpí ustavicne
nedostatkem vzdelání, že s,i uvedomují nuznost po
merll, v nichž žijí, a že následkem toho provází je hlu
hok~' ostych, kdykoliv se setkají s prísu'llŠníkem jiných
tríd; tento ostych a toto vedomí vlastních nedostatku
nahrazují kolektivismem ve verejné cinnosti; kdyby šli
sami, nikdy by si neverili; kolektivum tu posiluje slahé
jedince. To znamená, že tento kolektivism je negativni
sv~'mpuvodem a že nemuže b),ti ucinen merítkem vše
ho. Emancipovaná delnická trída najde si jiný pomer
k individualismu, i když snad její theoretikové, nemo
houce se vyporádati s nejakým -ismem, který je se
vrel jako medved, budou za ní pokulhávati.

Dobrodiní individuality patrí k tajemství života. So
cialismus, nechce-!li býti pro lidstvo španelskou botou,
musí nalézti kladný pomer k tem irracionálním ilám
života, mezi než patrí individualismus.

1'i/tll1 Mathesitts:

Psychologický moment.
Držitelé moci by nikdy nemeli zapomínat, že nej

trpcí rozhorcení pr~'štívá z vedomí ponížené lidské
dustojnosti. Jím se teprve casto fakt, s jehož prakti
ck)'mi dl!S\ledkybychom se treba na konec smírili, stá
\'á krivdou. A subjektivní· pocit krivdy, nikoli 'Objek
tivne meritelná její podstata, rozhoduje pravidlem v ži
vote. Tento fakt je korenem mnoha sociálních sport!,
pri 'nichž se nechápaví diváci ptají, proc se bourí del
níci neb zamestnanci, jimž se nevede nejhlJre. Ten fakt
vysvetluje elementární náš odpor proti habsburské mo
narchii, ack'Oli vzdálení pozorovatelé nás rozmachem
všech našich sil v ptllstoletí pred vá!lkou presvedcovali,
ze utllacování habsburské prece jen není krajne rdou
sivé. Ja ten fakt také upozornují ti, kdož se snaží vy
svetliti, pr'Oc v Anglii nedošlo k obdobe francouzské
velké revoluce, ackoli v hmotném postavení stredních a
lidových vrstev anglick)'d1 a francouzských nebylo na
konci osmnáctého století valného rozdílu.

Ja tento psychologi<Ck)'moment se zapomíná v naší
poválecné politice. Praktická bi\lance vládnoucí vetšiny
parlamentní není bez aktiv. Bylo by nespravedlivé a
tláhové neuznati to. Ale methody, kterými se k akti·
Vltmtem dospelo a dospívá, težce e prohrešují na po
litické výchove a na politickém zpevnení našeho obcan
stva. Ani za parlamentní éry rakouské nebyl prost)'
volic, ba ani prostý posLanec tak soustavne a urážlive
prezírán 'Odtech, kdo v!1ádli, jako ted u nás. Je samo
zrejmé, že o choulostiv)'ch problémech nebylo by snad
no vyjednávati v shromáždení nekolika set poslancu,
ale na druhé strane stálá zákulisní hra vudcll a sou
stavná methoda prekvapovací je zastreným absolu
tismem.

Praktická výhoda techto method jest jen zdánlivá.
zrovna tak jako jen zdánlivá je výhoda absolutismu
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nad demokracií. Úspech se snad dostaví dríve, ale ne
má záruky trvalosti, pr'Otože si absolutismus 'Odcizuje
ty, o než se prece jen v zákJlade opírá. A.ni v politice se
nesmí beztrestne nedbati psychologického momentu.
Ani u nás nedovedly praktické úspechy koalice udržeti
spokojenost ve volicstvu. Nechut k otázkám véejným
se šírí zrovna epidemicky a je nebezpecí, že pr'Ocento
platných hlasu pri príštích volbách hodne poklesne. Je
to zjev povážlivý, nebot netecnost a rozmrzelost v~
vecech verejných muže nás stejne ohroziti jako bOJ
všech proti všem. Nezapomínejme, jak špatne se nám
vyplatila p'Olitická ochablost v šestnáctém století. Proto
bude vellikou zásluhou, podarí-li se v nové strane vy
tvoriti atmosféru, která by umožnila návrat k politické
aktivnosti vŠ'etn tem, kdož z nechuti k methodám naší
parlamentní vetšiny se vzdalují politické práoe.

Národní hospodár

Guiglielmo Ferrero:

Prelud nadbytku.
Živobytí je tak drahé! - Tento' stesk není zajisté nicím

novým, je pouze dnes casteji a naléhavej i pronášen než kdy
koliv jindy. Ohlédneme-li se trochu do minulosti, uznáme, že
již v prvých letech našeho veku zacínali lidé naríkat nad
vysokými cenami všech životních potreb.

Tyto ceny, stoupající stále a dostatecne jaksi samocinne, byly

ptlsobením války vyhnány do závratné výše. Již pred válkou
byli lidé tísneni potrebami, které nemohly býti ukojeny vubec,
nebo jen cástecne. Štestí nadbytku, radost pohodlnéhO' a pl-f
jemného zpusobu života dnes vec naprosto neznámá - byly
stále vzácnejšími v onech dlouhých letech, kdy svet strnule
a trpnc ocekával katastrofu válecnou.

A prece, pokud lidská pamet sahá, byla tato léta strádání
a odríkání práve nejplodnejší. Nebot nikdy, od prvopocátku
historie, nehýrila zeme marnotratncji všemi svými poklady.
A lidstvo desilo se prímo takové štedrosti; všechny dary zeme
byly v nadbytku.

• a príklad: zlato. V prvých letech dvacátého století bylo
'\-yteženo z hlubin zeme tricetkráte vetší množství zlata než
cinil výsledek dolování za tutéž dobu na pocátku století deva
ltenáctého. Každý z tcchto horecne rozpálených roku dával
sám o sobe více, než tricet onech pomalých, težkopádných,
líných let, jež následovaly za sebou beze zmeny v prvé polovici
minulého století.

'Stejný nebo aspoií podobný výsledek jeví se i ve vzestupu vý
težku všech ostatních mineralií, plodin, zvírat, majetku a všeho,
co slouží lidstvu k ukojení potreb a nasycení libustek. Obyva
telstvo Evropy a Ameriky se sice pocetne velmi znacne behem
minulého století zvetšilo, ale celkové množství hodnot a zboží
rocne na každého jednotlivce pripadajících je prece nepomerne
vetší kvanta drívejšího. Mcli bychom tedy žíti v nejšfastnejším
nadbytku, jakým kdy naše zemc byla požehnána.

LJdiv však se nás musí zmocniti, sledujeme-Ii nazpet beh
dejin až k onomu obrovskému vodopádu, jehož hukot ješte
podnes zní nám v uších, ac jsme ho již více než jedno století
..•.zdáleni: míním francouzskou revoluci. Za tímto mohutným
vodopádem nenacházíme niceho - jen ubohou nevýznacnou
dobu, v níž lidstvo pocínalo teprve zpracovávati zemskou kuru
detskými nástroj i. Ale pres to nebyly tenkráte slýchány -
i když cas od casu rádívala strašlivá nouze a hlad - stesky
na všeobecný a. trvalý nedostatek, jakých je naše doba plná.

Jaký protiklad leží v tom, že životní potreby zdaj í se scházeti
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práve tehdy, když je jich vlastne nejvetší hojnost! Mají snad
pravdu socialisté, predhazují ·Ii naší dobe, že nespravedlive roz
deluje majetek na tomto svete? Je pravdou, že celé massy žijí
proto v chudobe, ponevadž nekolik jednotlivcu, bud dovednej
ších a méne skrupulosních, nebo majících více štestí, privlast
nuje si lví podíl z toho, co je výsledkem spolecné práce
všech?

Tak jednoduché to ovšem není, nebot stojíme pred zcela
novým príkladem dvojnásobných pohnutek, pred chtivostí dvou
vecí vzájemne se vylucujících: na jedné strane nadbytek, na
druhé neomezený, nezmerný vzrust potreb.

*

Až do francouzské revoluce a do vzniku prumyslové velko
výroby žil každý stav v prísne vymezeném okruhu svých po
treb, z nehož nikdy se nesnažil vybociti. Pro každou spolecen
skou trídu byla životospráva presne stanovena; nikdo nemohl
žít lépe ci hí'lre, aniž by opustil svou spolecenskou sféru.
Ovšem behem casu se tato životospráva se svým predepsaným
luxusem i odríkáním nutne menila, ale tato zmena byla jen
velmi pomalá.

Pro všechny národy, pro každý stupen stárí a spolecenské
trídy byl zpusob života., t. j. pocet, druh a porad všech prání,
jejichž splnení bylo vubec možno, pevne stanoven, a tím i na
prosto závazný. Závazný proto, že nikdo ani nesmel chtít a
delat více než bylo dovoleno i když takové odríkání pusobilo
bolest; zavazující i v opacnémé prípade: necinit a nechtít ani
méne, než spolecenský stupen prikazoval, i když podobný zpu
sob života vedl ke zkáze. Omezení všech prání, nemenitelnost
nebo zmena jen nepatrná všech mravu a zvyku minulých ge
nE-rací, byly základem tehdejšího spolecenského rádu.

Devatenácté století a velkoprumysl dokonale prevrátily svet,
zavádejíce ve svém bytí a dení mohutné obry vzniklé mocným
spojením ohne a hmoty: železné stroje pohánené parou a elek
trinou. Tyto stroje otácejí se šílenou rychlostí, vytrvale, bez
únavy a vycerpání a mohou proto svojí neumdlévající výkon
ností, všechno zboží, jímž lidstvo disponuje, do nekonecna roz
množovati. K cemu však takové neomezené nadprodukce, když
nemuže býti zpotrebována, - a jak má býti zpo1rebována, ne
má-li lidstvo k tomu chuti a touhy?

Proto bylo nutno, aby stejnou merou, jakou množily se na
svete ohnem rozené kovy, byl pretvoren i životní ideál lidstva.
Na míste starého, úzkého a ztrnulého ideálu, stvorilo ohnivé
tempo devatenáctého století ideál nový, vecne se menící, schop
ný tajiti ve svém pružném rámci stále nová prání a potreby.
Je zásluhou ohne, panujícího této dobe, že nesmírné rozpetí
všech žádostí a nestálost mravu, staly se pruvodním zjevem
p0kracujícího zdokonalení, jak pro jednotlivce, tak pro národy
a celou ci"ilisaci.

Produkce, která se snaží rozmnožovati životní potreby, vzbu
zuje v clovcku nenasytné žádosti, stávající se tím prudší,
cím casteji jsou ukajovány. Od pocátku krestanské éry ne
doznal svct vetšího prevratu, než je tato ohromná zmena život
:lího ideálu, kterou zpusobilo devatenácté století. Komu tato
reyoluce není jasná, ten neporozumí ani prítomnosti ani minu
]nsti. Práve tato revoluce je však prícinou, že století tak bo
haté, které nemá podobného v historii, predstavuje pres své
bohatství, nebo spíše práve pro ne období odríkání a trvající
nouze.

*

Co je vlastne nadbytek? - Možnost vládnouti majetkem pre
sahujícím potrebu a touhu bez bolestne hladového pocitu ne
uspokojených prání. Jak možno však mluviti o prebytku, kdy::1
naše prání stále daleko presahuj í používatelné množství všech
životních potreb?

Bohatství a chudoba jsou objektivne vzato jen tehdy sku-

tecnými, když clovek má bud méne než k své existenci nutne
potrebuje, nebo více, než nejmarnotratnejším plýtváním možno
vycerpati. Hladovet, mrznout, nemít ani potrebného odevu, ani:
strechy nad hlavou - tot objektivní chudoba. Vlastnit miliony,
nebo: miliardy - tot skutecaé bohatství.

Opravdová chudoba je však za našich dnu velmi vzácná 
·mnohem vzácnejší než byla v minulých staletích. Objektivní
bohatství, naproti tomu, se vyskytuje daleko castej i, ac i nyní
ješte je bohácu jen omezený pocet. A bohatství i chudoba ne
znamenají a nemohou znamena.ti pro vetšinu smrtelníku dnes,
práve jako kdykoliv jindy, nic jiného než jen dva ruzné du
ševní stavy.

Lidé mohou býti bohatí ci chudí jak sami chtí, jelikož jSOL1
bohatí a chudí pouze v subjektivním smyslu. Opravdu boha
tým je však i ten nejchudší clovek, dovede-li svoje prání a
potreby prizpusobiti svým prostredkum. A chudým je i bohác
pohánený nenasytnou žádostí míti více než je v jeho možnosti.

To je vlastne dí'lvod, proc Evropa a Amerika již po celé
století naríkaj í nad svou chudobou, ackoliv neustále bohatnou.
Pokud porostou potreby a prání stejnou rychlostí s pribýva
jícím majetkem, nebo budou-li stoupati tempem ješte rych
lejším, bude vetšina lidí trpeti stále v okovech chudoby. Je
nutné zapotrebí urcité ustálenosti mra.vll, zvykll a životních
ideálu - at vzejde již ta1p ustálenost sama sebou, ci puso
bením vnejších vlivll - aby bohatství se mohlo rozrllsti mo
hutnej i než potreby a prání lidstva; jediné takové sesílení bo-o
hatství bude pramenem všeobecného blahobytu a prebytku, pro
jednotlivce i celé generace.

Je snad proto živobytí tak drahé, že celkové množství použí
vatelného zboží se znacne snížilo? Urcité kraje, jako Rusko
a Malá Asie byly sice zpustošeny, naproti tomu však produkují
dnes jiné zeme, na príklad oba díly Ameriky mnohem více
než produkovaly pred deseti lety. Celkem vzato, není svetová
produkce o mnoho menší než byla pred jedním desítiJetím.

Nikoliv: život se zdražuje i bez citelného zmenšení používa
telných statku, ponevadž lidská prání nepomerne stoupla. Jako
kdysi války velké revoluce a císarství, tak i válka svetová na
ucily massy luxusu a marnotratnictví. Štváno horoucími tou
hami po blahobytu, bojuje dnes lidstvo úporne o to zboží, které
pred deseti lety svetovému konsumu plne dostacovalo. Nad
bytek je však statkem, jemuž jen cas od casu je možno se
ttšiti. Kdo touží žít ve stálém nadbytku, odsuzuje se k otroctví
trvalé chudoby.

*

Z techto duvodí'l je socialismus tak mocným, na druhé strane
však tak slabým hnutím. Snad predstavuje v lkolepou krysta
lisaci dvojnásobného sklonu vule. Z takovýchto rozporu po
vstává, jimi prosperuje a jimi i zhyne.

Socialismus nevyrostl z bolesti opravdové, objektivní chu
doby. Hladovející chudoba, nemající odevu, a strechy, je príliš
ríc'.ká, aby byla schopna nésti tak rozšírené a tak hluboké hnutí.
Ani po církvi, ani po feudálním panstvu, nezdedil socialismus
or.y houfy žebráku, prosících kdysi pred kláštery a paláci
o almužnu: devatenácté století zpusobilo jejich vymizení.

Socialismus povstal a živí se utrpením oné subjektivní chu··
doby, jíž tak mnoho lidí domnívá se dnes býti svírána, ac
disponují casto urcitým prebytkem, který by pro naše predky
byl znacil blahobyt. Tato subjektivní chudoba je jako malo
mocenství, zachvacující nižší a strední trídy v merítku roz
pjetí všeobecného bohatství. A ve stopách této rostoucí cho
roby šírí se socialismus; nabízí prostredek k ozdravení a po
kládá jej za neomylný.

Ale tato nemoc je za stávajících podmínek nevylécitelná.

Socialismus usiluje o její vyhlazení lepším rozdelením spo
lecného boh>J.tství,to jest, zvetšením majetku tech, kdož cítí
se dnes chudými. Jelikož však již po celé století prání vy-
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le prevyšují príjmy mass, prineslo by nové rozdelení ma-
tku neco jiného než hlad, nový hlad po vetším ješte bohatství?

Pokud zustanoUl naše živo,tní normy a náš životní ideál v do

vadní promenlivosti, pokud každá vymoženost v zápetí bude
'nášet celé rady nových prání, potud bude lidstvo odsouzeno

ostreji pocitovati chudobu, cím více jeho bohatství po-

te. Ani socialismus nebude schopen rozrešiti problém, zda
se za daných okolností nerozluštitelnY. Tím je ovšem re

o, že lidstvu je souzeno snášeti ješte dlouho tato muka
antalova.

Zatím není nejmenšíhoi znamení na nejvzdálenejším obioru,
by sc Evropa a Amerika odhodlaly vrátiti k pevneji ohra

lcenému a méne promenlivému zpi'lsobu života. Daleko spíše

dá predpokládati, že ješte mnoho generací se bude vysilo
ti v této nestálosti a rozpínavosti prání a ideálu; že dlouho

ešte bude se honiti za nadbytkem, jenž tím jisteji zustane m~t
álen, cím urciteji bude se domnívati, že jej již dosahuje.
tá-li se mne nekdo po mém názoru, zda Evropa a Ame

a navrátí se skutecne jednoho krásného dne k pevnému a
Iidl1~ohranicenému životnímu ideálu, odpovím bez váhání: ano.
Co vždý bylo, znovu zase bude. My pokládáme však episodu.
vdké drama historie a ztrácíme se v krátkém opojení jediné

JIodiny lidského bytí, jako kdyhy byla železným zákonem casu.

Yšechna staletí, jejichž historie nám je známa, všechny

Iltury až ku francouzské revoluci, všechny národy s výjim-
ou Evropanu a Americanu, všechna náboženství, ve která kdy

10 vcrcno, a všechna, v než se posud verí -- i v Evrope a
merice - ta všechna mela vždy urcitou ustálenost životního
tálu v nejvyšším predpokladu. Nemá toto svedectví jednoho

etí více vážit i než smutná zkušenost jedné hodiny? Není
ožno, že by se lidská duše zmenila jen proto, že objevili

lDIe v hlubinách zeme pevnou ci tekutou horlavinu. Nikoliv:
y Evropané a Americané devatenáctého a dvacátého století

ejsme konecným výrazem dejin, nýbrž toliko jejich prcha
u výjimkou.

Doba a lidé

. Puj/llGltOvá-H el1HCrovlÍ:

Co tomu lidi reknou.

Když byl jeden kluk tak malý, že neumel sám vlézt
o bot, povíd2JlChllVe,která ha abauvala na procházku:

»(0. myslíte, Fany. co. tomu lidi reknou, že mám
ové hoty ?« Takové egac,entrické jadÝrko zustane

každém cloveku, i když se trením živata abrausí
.neco. neviditelného, a i když ten clavek výborne ví,
se na s\'etc pranic nezmení, jestliže na živu nebo
zemí. Když je clovek velký, už si nemyslí, co. tomu

di reknou, že má nové boty, ale cistí své abnošené
ty, ahy lidi nerekli. V zákl2.de je ta tatéž. Kdyby
la žem živa na pustém astrave, asi by si nepudro
la nos, i kdyby mela pudr s sebou. Leda že by byla
a v ocekávání, že nejaký ztroskotanec pristane, aby
la pro všechny prípady pripravena, nebo že by ve

ta, že ji Pán BLlh vidí. Musel by ta být nemyslitelne
vorn}'estét, aby mel tahk mravní síly cistit si nehty
pustém ostrove bez fikce, že ho kdy nekdo uvidí.

není nehtl1, pudrování nosll, když žijeme v Praze,
ž tak prešlo do krve, že ani nevíme, že to pro nekaha
eláme. Asiati meli pravdu, když byli pro. špínu.

ikido se rád neprizná k »Ca tamu lidé re1mou.«
vrdí \'ždycky o nekom jiném, že ten na to dá, a sám

tvárí imunní. Clovek jest taJk dalece marnivý, že
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f'.epripouŠtí svau marnivast, a má ta za vyšší maza
nast, kterou si nechává pro s,ebe. Jenže ten vy
n5!lez udelal každý. Že nedám na to, Co tom u
1i d i rek n a u. je bud preventivní opatrení, nebo.
ctnost z nouze. Nebo revolucní sebeklam mládí, jemuž
se kryje Co. tom u lid ére k n o u s pojmy pred
chazí generace a reaguje na to na rub. Sem spadá celá
oblast pubertální provakaof': pohoršovat lidi. A zase
jsme tam, kde jsme byli. Žádnou pštrasí metodau se
prítamnost toho. Co tom u 1i d i rek n a u nevy
vrátí. Každý clovek ji vdechuje a vydechuie jako.
vzduch. Který není videt, ale který je. Každý clovek
Dotrebuie nejak pusobit na lidi, a kdyby to byla na
kanec jen stará haspodyne, lékar nebo. strážník. Co
tom u ~i d i rek n o u zahrnu ie poimv slávy a po
turw všech veku od klepu ve Zlámriné Lhote do. sve
tového. iména. Co. tam u 1i d i rek n o u je: exi
stavat obiektivne. Co tom u 1i d i rek n a u i'e slo
žité dení vzájemnÝ,ch odrazu a zásahu. že z taho jde
hlava kalem, 'a vš Í'ch"ni to deláme s sebau.

Každý clovek ve stvku s lidmi se pahybu ie v póse.
Pósa vzniká z mé predstavy, jak si mne predstavuie
ten druhý. a jak tomu odpavídám. Ta nejsau veci zá
meru a vule, ale samocinné: odehrávaií se tak rychle
a vespod, ž'e neni cas je ríditi; uvedomení si vlastní
PÓSy prichází teprv po ní, v neirych),ejším prínade
soucasne s ní. SDíš by se daHo mluvit o chemických
reakcích a krystalisaci. Znáte prece tu pavedamou
atmosféru, která se neamylne vyví ií ve styku dvou lidí
nebo nekalika lidí téhaž sestavení (i v manželství a
rodine), kraužkll, spolecností atd. z jeiich vzá;emnéha
pllsobení predstav a sabe. které se nakonec standarti
sují; byt ten clovek nebyl plne takovv. iak jest pred
stavaván, v dusledku toho.. jak jest predstavován. už
sám jedná. TýŽ clavek je s káŽd\'m clovekem jiný,
silneji akcentavaný s jiné strany. Tricetiletá s padesá
tiletou je a hraje mladau; tricetiletá s dvacetiletau je
a hraje zralau; listanoš má skutecne iinou duši. když
vezme brašnu a cepici a nosí lidem dapisy, než když
akapává svau zahrádku; prumerný clavek vedle aDa
tického se stává iniciativní, a vedle velice iniciativ
ního trpný, a není to jen zdání vzniklé sravnáváním,
ani jen schapnost, která se vyvinula potrebou; clovek
claveku sugeruje své predstavy tak že ten je reai1isuje.
Za temihle vecmi se clovek obzvlášt štval v prvním
mládí, kdy každé setkání znamenala událost a každý'
clavek zvlášt mu stál za to, aby mu to a ta v sobe pod
škrtával, vyvra,cel, menil, mýlill ha atd.: tu provádel
pravau akrobacii v predelávání sebe a pri tom bezdec
ne. Lži je na svete méne než se domnívá i sám lhár,
a nekanecný je vliv vlivu prímo i v odrazech na clo
veka. Zdá se dokonce urcitým merítkem t.::iJentava
nosti, jak ostre je clavek prístupen vEvllm a jak rychle
je setrese. Neprístupní vlivllm jsau lidé ani ne tak
pevní, jako tupí, necím kolem sebe zazdení, jako. by
hluší, jako by jim scház,el jeden smysl. V tomto smeru
jsou obzvlášt citlivé ženy; vydtí, jak si ji ten a ten
muž chce, potrebuje predstavovat a to hraje a tím se
stává; herectví u ženy jest lest a mac víc prí radní než
vedamá; když žena miluje, sama tomu verí, že takavá
je; je talikrát živa a talikrát s'e zmení, kalikrát miluje.
(Napodobení písma a zpusobu myšlení toho muže.
Napodobení erotických zpusobu své predchudkyne,
kterou neznala atd.)

Pósa není totožna s af'ektavaností a pretvárkou.
Afektovanast nemá (pósa má) citlivá tykadla vuci
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pred~t~vám druhých o sobe - vzniká neúmernost.
Afektovanost je význacná vi1astnost malomest a vy
skytuje se u slabých lidí bez vnitrní opory, kterí žijí
v klamu, že pusobit na lidi znamená vydávat se za ne
koho jiného, než js'em, a nemohou se rozhodnout, koho
mají hrát, tím spíše, že je v tom predstavy druhých
lidí nepodporují a nenese je ani prostr,edí. Týž clovek
na malém meste je romanticky afektován, který ve
velkém meste je snob. Snobství je zacházeti ve vel
kém jako by svým výmyslem, výtvorem a majetkem
vecmi, které jen konsumuji (premiérové obecenstvo,
cesty; když dábel pokoušel Krista na hore, ukazuje mu
krajinu kolem »Toto všechno bude patriti tobe«, po
koušel se vzbuditi v nem vedle jiných ,lidských slabostí
také snobství). SilnÝ clovek zahrnuje nekolik význac
ných rysu, které jsou výsIedek neoeho skutecne existu
jícího v nem, jeho vnitrní hmoty, toho, cím na lidi
pusobí a 'COna nem následkem toho vymáhají, po prí
pade obrácene s resolutností, které se nedá celiti, aJe
je to tu. Pósa prechází v pretvárku, jakmile do ní vni
kají prvky vule a úcelnosti na úkor onoho skutecného
vyváženi. Sám na sobe clovek cítí pretvárku témer
fysicky tak: pósa ho nese, pósu necítí, pósa je jako
zdraví, kdežto pretvárku nese jako neco druhéhO'
s s,ebou; jako l«dyž boil,í zub nebo máte s sebou dešt
ník. Prechází-li :spO'lecenská pósa v pretvárku nebo
ne, to závisí ne tak na ryzosti charakteru jednotlivých
lidí, jako na morální móde doby a na režimu.

V jedné z »Malostranských povídek« domácí paní
se svobodnou dcerou ovrubují komisní prádlo. Když
vidí, že jde návšteva, také panicka ,s dcerou, obe ostré,
honem házejí komisní prádlo do vedlejšího pokoje a
zabouchnou za tím dvére. Ale návšteva zvedne ostri
žek se zeme: »To j,e prec komisní plátno?«

»Ano, tO' je plátno - komisní plátno,« nutila do
mácí paní ze sebe v okamžitých rozpaCÍ'ch. »N aše po
sluhovacka, chudá žena, šije do komis,e, a když mne
pere, pomohila jsem jí trochu. Mne je jí líto, co se na
píchá, než si asi padesát krejcaru do týdne vydelá.
Ten lid se musí drít!«

To bylo, v' malomestské karikatur,e, Co tom u
1i d i rek n o u za Rakouska dustojnických kaucí a
úrednické 'p}rchy v ceské provincii v dobe domáCích
pánu, kdy tlouštka a ciLlstojnost se kryly. Dnes ty ženy
z meštanský,ch rodin, které šijou, kreslí, navrhují šaty,
píšou atd., nejen se tím netají, že pro peníze, ale do
konce s radostí diletantu, být profesionály, to pri každé
príležitosti zdurazií.ují, a zdurazií.ování toho je prí
znacné. Co t,enkrát byla spolecenská trapnost, dnes je
samozrejmost, které se užívá i jako fóru. Jsou lidé,
kterí miluví o dalesu s koketerií - asi jako v rousse
auovské móde dámy kojily v divaldelnkh ložích svá
miminka - i když ten clales opravdu mají. Otevre
nost, která by kdysi byla pusobila bohémsky, dnes je
obcanská. U prímn0'st jako zpusob zacházeti s lidmi
a pus0'bit na lidi souvisí se státními demokratick}rmi
útvary. Uprímnost je pósa dnešního cloveka, s jakou
pristupuje k Co tom u I i d i rek n o u.

(Uprímnost bývá forma obrany. Priznat se ke svým
vadám drív, než je lidé konstatují. Vzít jim kritiku
z úst. Ochranné vtipy tlustýd1, príliš ve1kÝ;ch, príliš
mail,ých na svuj zevnejšek. Vtipy lidí, kterí všecko sple
tou, na svou konfusnost. Vtipy chytrých ješitných na
svou ješitnost. Mluvení degenerovaných o své dege
neraci. Ulomit hrot klepu tím, že ho sám o sobe: vy
pravuji.)

Uprímnost má dnes vysoký kurs, protože rea:lism
má vysoký kurs. V tovární dobe, která nenávidí kom
plikace a kdy procesy se zkracují, to vnitrní a to oká
za!lé u cloveka se témer kryje. Snad tO'zní groteskne, ale
je pravda, že v dobe pyjam odstranena i valná cást
duševních nedbalek Pretvárka stlacena na minimum
skutecne užitkové. Pretvárka jako l'art pOur 1'art,
jako zajímavost, jako spolecenský zpusob, jako pro
stredek líbiti se, dnes neexistuje. Všimnete si, že ty
v.lastnosti, po kterých není poptávka, skutecne zani
kají. Je to jako s výrobou vlásnicek, když se nosí
krátké vlasy. Pred válkou na pr. bylo mnoho hlubo~
kých lidí. Na komplikovanost se dívalo vážne, pocí
talo se s ní, žádala se (to tím, že se víc sedelo. Pro
blémovitost velice castO' souvisí se zácpou). Dnes V' do
be sportovních ideálu se složitost nechce. A opravdu
mizí, a nejen následkem lepšího krevního obehu tech
lidí, také proto, že se nežádá. Dnes jdou na odbyt rychlí
a pozemsky štastní lidé. N áslledkem toho je jich sku
tecne víc. Lidé dovedou v sobe potlacovat a ze sebe
vynorovat vlastnosti a model0'vat ne zdání :s,ebe, ale
skutecne sebe. Co tO' m u 1i d i rek n o u pomáhá
vytváret typ cloveka doby.

V'edle dobových jsou v cloveku k C o tom u 1i d i
rek no u také vecné lidské veci:

K a n d a u:l o v S' tví. Potreba ukazovat lidem své
štestí. Vyžvanit své štestí. Štestí se násobí diváky.
Dívky, když se zasnoubí, chtejí jít zavešeny po Fer
dinandce. Muži, když se bohate ožení, rádi dávají
spolecnosti. Kandaulovství výtecne rozumejí fotogra
fové a vysta\4ují nové ministerské predsedy, novoman
žele a autory premiér. Udílení rádu je prastará zna
lost lidského' kandaulovství, zhuštená do metálku.

P u t i far s tví. »Predstav si tu drzost - ale já
'10 hna!la.« - »Ona by chtela, ale mne se nelíbí.« Když
nekdo o nekom prohlašuje, že to není jeho typ, jest po
dezrení na putifarství. Sem patrí i hrozba, že zavolám
strážníka, když' pán obtežuje slecnu na ulici. Je zná
mo, že ty, které hned volají strážníka, si vždy dají
ríci. Putifarství u opomíjený,ch žen se muže zvrhnout
v stihomam. Znala jsem padesátiletou dívku, která ne
mohla vyjít na ulici, aby ji muži neurazili nesluš
nými návrhy. Obvinovala zubního lékare, který jí za
sazoval chrup, lékárníka, u nehož kupovala prášek pro
koupel na nohy, a vedla to až k soudu. Tam už ji
znali. Stále podávala žaloby pro urážky na cti. Puti
farství v cloveku se uznává i formálne. Každému mi
nistrovi jest dopráno, aby on podal demisi.

Žár 1i vos t vedl'e nesnesitelné fysioké predstavy
i otázka prestyže. Je jedna skvelá Pirandellova povíd
ka, soudní výslech sedláka, který zabil sekyrou never
nou ženu. O nevere své ž,eny vedel už drív; dokonce
hvízdal, když se vracel s pole, aby milenec mel. cas
zmizeti. Ale v ten den manželka milence pribehla za
ním na pole, že ted jsou jeho žena a její muž spolu.
Tu sebral sekyru prede dvermi a pocítil povinnost
svou ženu zabíti. » J á js,em nevinen - oni mne pri
nutilli« - tak nejak to tam je.

J u s tam e nt y. Urcuje je jediný divák, kterého
herec do smrti nechce videt. SI1atky a parky z trucu.
Je jich víc, nd vedí sami postižení. Clovek netuší,
kolik dovede vyvíjet protijedu v danou chvíli.

H r d O'st. Hl1dost, následkem at skutecný,ch, at
fiktivních diváku, je cdý dusledný životní systém hry
pro jednoho diváka, totiž pro sebe. Odríkati se z hrdo
sti je zcela vnitrní ve<ilomí nedoznané porážky. Hrdost



PFltomnost

° skutecnost je nedostatek životnosti, kombinovaný
kontemplativní leností, jež sama v sobe nachází uko
ní. Hrdí bývají vetšinou nev)rkonní a tuzí lidé. Ten
roh, kter)r nepodléhá vlivum. Hrdost je protisociální
Jastnost, ale nikdo nezávisí od Co tom u 11, i di
ek n o u tolik, jako hrdí samotári.
G u teM i e n e z u m b o sen S p i e 1. T o je
jzálivovitejší rub obratnO's.ti lidské marnivosti. Pruž
t, z urážky sebe udelat svou oslavu. B)/ti nád vecí.
vadnost manželu k milencum svých žen. Kuplír tví
k bývalým milencum. Protežování tech, kterí

nade mnou vyhráli atd.
Her o str a t o v s tví, príznacná vllastnost mládí.
m spadá mnoho atentátu a valná cást -ismu.

runo Rež:

Sedlák, jaký je vskutku.
Naprosto to není s·edlák, jak hO' lící Holecek v »Na-

ich«; t,ento idealista by dnes jednak zahynul hlady,
dnak málo vydelaJ1'.Mimo rídké výjimky zemrel.
Na severu Cech se sedlák zindustrialisoval; statek a
zemky staly se skutecným závodem výrobním, k ne
už majitel prestává býti vázán jen a hlavne pocity a

'ty estetickými a mravními. Puda nemá tu ceny než
roto, že na ní sedeli otcové a dedové, ale proto, že je
'robnÍm základem, uloženým kapitálem, ,na.nemž mají
rúst úroky v podobe repy, pšenice a dobytka. Zajisté,

že kdyby se porídila statistika presunu majetkov)'ch,
idelo by se, že na severu Cech jsou presuny pudy
d castejší než na jihu Cech nebo že mají ve vetšine
'padt'ijin)r dllvod - penežní. Že se zde majetník ne
ucí tak nesnadne s pudou, do níž nevrostl, treba na
í vyrostl. Snad je to vysvetlitelné i menším poctem

'ostatkárské plldy a menším j,ejím rozsahem: puda
nebyla nikdy tak vzácná (treba pomerne drahá) jako

a jihu., hylo jí možno snadneji dosáhnouti, bylo vke
nez" více svetslmsti již pOomnoho desítiletí. S tím
uvisí i nedostatek nlábožnosti: vymykáme ise zde

z neurcitelnÝch a nedefinovatelnÝch vlivLl pudy, lesa,
ybnÍktl, pahrbkLI a toho všehOo,co dle idealistické ma

nýry má tvorit jihoceského cloveka a jeho t. zv. zá
dumcivou, a pri tom energickou pO'vahu. ZLtstanme pri

m, co tu je: jedine a predevším jsou tu statky, chce
tt-il'Í, peníze. A temi sedlák severních Cech disponoval
ždy ve snadneji dostupných množstvích a více než
dlák Cech jižních, kde puda nikdy tolik dávat ne
ohla a nikdy tolik dávat nebude. Náboženství není

"eba, je-li dosti penez: je-li na severu náboženství, pak
je praktické. Patrí k praktickým povinnostem i právLlm
iivota a naprosto neznepokojuje majitele a vyznavace
ejakými skrupulemi o živote posmrtném. Je tedy úplne

stejné, je-li katolíkem, evangelíkem nebo ceskoslo
nským. Je predevším príslušníkem strany a II'Ídová
rana zde nemá úspechu a nebude jich míti.
Jinak je tomu v jižní polovine Cech. Zeme vubec
udší: nejen pudou, ale i polohou, malou výmerou
'dy vlastní a vším tím, w kontrastuje s predešlým,
Iišná. Vázanost k pude není cítena jen obchodne,

"eba toto hledisko prevažuje: nove dobytá puda ve1ko
tatkárská slavena je a ze srdce, nápisy mileneckými.

Chladný rozum, který na severu. :spíše uschopnuje s'e
dláka k technickému težkému boji s pLtdou, je zatlaco
ván bud Ilhostejností, bud nadšením. Více rukodelné
práce pri menším výdelku - ac by leckdy s výhodou
dalo se to zarídit jinak. Jaké paradoxní názory se

toho pak zrodí, o tom svedcí tento popohrební výrok
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v hospode: Kdo už neprél!cuje, kdo už nemLtže praco
vat, nic už na svete nemá. V hospodárství je to videt
velmi zretelne: na jedné strane odpor k umelým hnoji
vlm1 na druhé strane nadšení bez kriticnosti a bez vý
beru: Nadšení lidí, kterí kupují výherní los loterie,
je tohle; nadšení tech, kterí nikdy nemeli mnoho penez
a mnoho kapitálu, kter)" by jim nesl úroky. Nadšen!,
které se objevuje též v náboženství: tato exaltace zaVI
iíuje, že cást sedláku na jihu je orientována Iltidove
klerikálne, že mezi drobným lidem venkovským roz
mohly se silne chiliastické církve socialistické, že nábo
ženství je pojímáno vážne a že se lidé bojí, alespon tro
chu, toho, co má být po smrti, to je ono nadšení! které
je nutí ke zlocinLtm a k vypocítavosti, k mO,ž~~s~lysna~
ného výdelku. Strana Švehlova bude zde mlh jeste hOJ
ne a hojne práce, než uvede venkov pod svá ochranná
krídla technické práce. .

Jiste že samostatné kapitoly zaslluhovalo by venkov
ské bydlení, jídlo, vzájemné vztahy všech ku všem bez
t. zv. idealistioc'kých brýlí videné. Nikde jinde nenalez
nete tolik svatých obrazu, ikon po stenách vlhkých a
casto - sedláci s tremi hektary a je jich plná ves,
pozemky se delily do nekonecna! - a sotva omítnu
t)·'ch. Ikon od starých na skIe malovan)'ch až do haneb
ných barvotiskLl vídenského pramene: nezapomeneme
na obraz, kde Ježíš Kristus jako otakárek vznáší se
žehnaje nad kaprálsky feš~ckým man~el1's~ým p~~ke:n
na lodicce pln)'mi plachtaml po rozbourenem mon pa
dícím do prí tavu manželského!

J sou tu tedy dve rozdílné strany: pokrocilý sedlák a
chladnokrevný severních Cech, nadšený a tím i zaosta

lejší sedlák .Cech jižních. ~epochybuj,emey. a p.?dpisu
jeme: orgamsace ve strane odborove, pn mz vedle
toho, že pLlda predkLl je svatá a treba na ní .neochvej!1e
sedeti, stejne svatO'u a neméne významnO'u, je ce?a pse~
ni'ce a repy, ano, taková strana zde mUSI zasahnout~
plne, odlceme-li se zbýti jihoceského problému. Nem
pochyby 00 tom, že dríve by1lQna; rr:íste rí~ání ? t. z~.
idealismu. Dnes ale mluvme realtshcky: puda je kapI~
tálem, technicky zmožit'elným. Sedláku budouC~lOSh
musí býti úplne lhostejno, co delá pan Marmaggl, ale
musí vedet o každém hnutí na burse a musí pestovat
nejvýnosnejší odrLtdu ovsa. Musí mu být úplne lho
stejno, zda kostel v obci má. církev ~~tolická ne~o y,ce
skoslllOvenská,ale mus,í vyrobIt co neJvlce a co nejdnve
meštáky žádané, žlutomasé brambory.

Venkov se pomeštuje. A je-li u nás jih ješte ven
kovem, je sever již roztroušeným mestem. Ve válce
mírové, která již po desítiletí panuje, jiste vít.ezí Sever
proti Jihu a pripodobnuje ~e Západu, ustupuJe 0ydtra
dice Vý'chodu, opouští tradIce Slovanstva, alespon tam,
kde byly nezdravé a skutecnou prekážkou pokroku a
blahobytu.

Nebot co v nkh bylo zdravé, zustane a nezahyne,
bude žít' dál a prospešneji, treba pod jinou formou.

Nová Evropa
Pmtl Valéry:

Krise Evropy.
Idea kultury, inteligence, mistrovských del je pro nás y,e

vztahu velmi starém s ideou Evropy. Ostatní díly sveta mely
podivuhodné civilisace. prvoradé básníky, stavitele, dokonce
i ucence. Ale žádný díl sveta nemel tuto zvláštní vlastnost
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fy 5 i 'Ci k o u: nejmohutnejší schopnost vy s í I a c í sloucenou
5 nejmohutnejší schopností a b s o r b ují c í.

*

Nuže, dndní doba nese tuto hlavní otázktL: zachová si
Evropa svou nadrízenost ve všech oborech? Stane se Evropa
tínll, cím v 3 k u t k u j es t, to jest: malým mysem pevniny
asijské? Nebo zustane Evropa tím, cím se zdá, to jest:
drahocennou cástí zemského celku, perlou zemekoule, moikem
obrovského tela?

Budiž mi dovoleno, abych mohl vystihnouti veškeru závaž
nost této možnosti. Pozorujte mapu obou polokoulí zemských.
Na této mape soubor obyvatelných zemí. Tento celek se delí
.;. krajiny a v každé té krajine je urcitá hustota obyvatelstva,
uri'itý druh lidí. Každé té krajine odpovídá také prirozené
bohatství - puda více méne úrodná, spodní vrstvy více mene
behaté. území vÍCe nebo méne zavodnené, více nebo méne zpu
whilé, aby bylo upraveno pro transporty atd.

Všecky tyto charakteristické vlastnosti dovolují roztríditi
v každé dobe krajiny, o kterých mluvíme, tím zpusobem, že
v každé dobe s t a v ž i v é zem e m u ž e být i u r c e n
5 o u s t a vou n e r o v n o stí mez i k r a j i n a,m i o b y d I e
nými na jejím povrchu.

V každém okamžiku závisí h i s to r i e príštího okamžiku
od této dané nerovnosti.

Zkoumejte nyní nikoliv toto theoretické roztrídení, nýbrž
roztrídení, které ješte vcera existovalo ve skutecnosti. Zpozo
rujeme faktum velmi pozoruhodné a které je nám svrchovane
bežné:

Malá evrQ1)ská oblast je od staletí na prvém míste v této
klasifikaci. Pres svou malou rozlohu a pres to, že bohatství
pudy tam není mimorádné - ovládá obraz. Jakým zázrakem?
- Zajisté musí spocívati ten zázrak v jakosti obyvatelstva.
Tato jakost musí vyvážiti menší pocet lidí, menší pocet ctve
recních kilometru, menší pocet tun hornin, které náldejí
Evrope. Položte naj jednu misku vah ríši Indickou; na druhou
Spojené Království: miska zatížená menší vahou klesá!

Hle, velmi zvláštní porušení rovnováhy. Ale jeho dusledky
jsou ješte mnohem zvláštnejší: dávaj í predvídati po
s tup n o u z men u ves mys I u o pac n é m.

Rekli jsme práve, že jakost cloveka urcovala prednostní po
stavení Evropy. Nemohu podrobne probírati této jakosti; ale
shledávám, že cinná chtivost, žhavá a bezzájmová zvedavost,
štastná smes obrazotvornosti a logické prísnosti, jistý, nikoliv:
pessimistický skepticismus, nikoliv odríkavý mysticismus ...
jsou charaktery evropské duše, nej zvláštej i pusobící.

*

Jediný príklad toho ducha, ale príklad prvotrídní a nejvetší
z{lvažnosti: Recko - nebot je nutno pocítati k Evrope celé
stredozemské pobreží: Smyrna a Alexandrie jsou Evropou jako
Athény a Marseille - Recko založilo geometrii. Byl to podnik
nesmyslný: pre m e s e ješte 'O m o ž n o s t i tohoto' ·šílenství.

Ceho bylo treba, aby se uskutecnil tento fantastický výtvor?
Pomyslete, že ani Egyptané ani Chaldejci ani Indové se k nemu
nedostali. Pomyslete, že jde o rozvášnující dobrodružství,
o výboj tisíckrát cennejší a poetictejší než výprava pro zlaté
rouno. Není ovcí kuže, která by vyvážila Pythagorovu vetu.

Je to podnik, který si žádal nejneslucitelnejších daru. žádal
si ilrgonautu ducha, tvrdých pilotu, kterí se neztratí ve svýcn
myšlenkách ani nerozptýlí svými dojmy. Ani krehkost pred
pokladu, které je vedly, ani jemnost nebo nekonecnost vztahu,
po kterých pátrali, nemohla jich znepokojiti. Byli jakoby stejne
vzdáleni od promenlivých negru a neurcitých fakiru. Vykonali
tak jemné, tak nepravdepodobné prizpusobení obecné reci ku
presnému usuzování; rozbor velmi složitých pohybových a zra
kových dení; upravili tyto pochody v souhlas s jazykovými

a mluvnickými vlastnostmi; sverili se slovu, aby je vedlo
v prostor jako jasnovidné; slepce ... A tento prostor sám stával
se století od století výtvorem bohatším a prekvapivejším, podle
)toho, jak myšlenka sama sebe lépe mela a cím více sama na
bývala duvery v zázracný rozum a v pi'lvodní jemnost, které ji
vyzbrojily nesrovnatelnými zbranemi: definicemi, axiomaty,
>theorematy, problémy atd ....

Bylo by mi treba napsati celou knihu, abych mohl o tom
mluviti, jak by slušelo. Chtel jsem však pouze charakterisovati
nekolika slovy jeden z charakteristických cinu evropského
genia.

*

Predpokládal jsem, že nerovnost pozorovaná tak dlouho ve
prospech Evropy vlastními dusledky se postupne zmení v ne
rovnost ve smyslu opacném.

Jak stano'Vití tento predpoklad? - Užij i stej ného príkladu:
príkladu recké geometrie, a prosím ctenáre, aby sledoval PrLl

behem veku úcinky této vedy. Je videti, kterak zvolna, velmi
pomalu, ale velmi jiste nabývá takové váhy, že všecko badání,
všecky získané zkušenosti neprekonatelne spejí k tomu, aby si
od ní vypujcily její prísný zpusob, její peclivé hospodarení
»Iátkou«, její automatickou obecnou platnost, její jemné me
thody a tu nesmírnou prozíravost, která jí dovoluje nejšíle
nejší troufalosti... Moderní veda se zrodila z této výchovy
velikého slohu.

Ale když se jednou zrodila, když byla vyzkoušena a odme
nena svým praktickým užitím, naše veda stavši se prostredkem
moci, prostredkem konkretní nadvlády, vybavovatelem bohat
ství, nástrojem vykoristování zemského' kapitálu, prestává býti
samoúcelnou a cinností umeleckou. Vedení, které melo hod
notu spotrební, stává se hodnotou smennou. Užitecnost vedení
ciní z vedení po ž í vat i nu, která není již žádoucí pro nekolik
distinguovaných amatéru, nýbrž pro Celý Svet.

Tato požívatina pak se bude pripravovati ve zptlsobách stále
prístupnejších a jedlejších, bude se rozdelovati odberatelstvu
stále cetnejšímu; stane se vecí Obchodu, konecne vecí, která se
napodobuje a vyrábí témer všude.

VÝsledkem: nerovnost, která existovala mezi díly sveta se
stanoviska umení mechanických, ved užitých, vedeckých pro
stredku válecných nebo mírových - nerovnost, na které se
zakládala nadvláda Evropy - postupne mizí.

Tudíž r o z trí d e n í o byv a tel n Ýc h k r a j i n s vet a
s p e j e k tom u, že hru b á hm o-t n á. vel i k o s t, st a
t i s t i c k é p r v k y, cís I a - z a I i dne n í, p o v r c h, s u
roviny - urcují na konec výlucne toto tr~
d e ní zem e díl u.

A tedy váha, která se sklánela na naši stranu, ackoliv jsme
se zdá I i lehcími, pocíná poznenáhlu stoupati - jakobychom
byli pošetile nechali prejíti naj druhou misku tajemný prívažek,
který byl s námi. N e r o Z 'Ii á žne j s m e v t á t i I i s í I y
massám!

*

Tento vznikající zj'ev muže býti ostatne prtrovnán k tomu,
jenž se pOZiorujev lune každého národa a jenž spocívá v roz
ptýlení kultury a v prístupnosti kultury stále vetším a vetším
kategoriím jednotlivcu.

Zkoušeti, predvídati dusledky ,tohoto rozptýlení, pátrati, zdali
musí ci nemusí míti nutne vzápetí d e g rad a c i, zname
palo by dotkn;outi se rozkošne složitého problému intelektu
ální fysiky.

Kapka vína padnuvši do vody sotva ji zbarví, a poznenáhlu
mizí, utvorivši ružový oblácek. To, jest fakt fysický. Ale pred
pokládejte nyní, že za nejakou chvíli po tomto zmizení a ná-
•••ratu k cirosti bychom videli, tu a tam, v nádobe, která
zdánlive byla naplnena c i s t o u vodou, tvoriti se kapky vína
tmavého a cistého - jaký úžas ...
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zjev není nemožný ve fysice intelektuální a

*

Práve jsme pozorovali podivné váhy, které se pohybovaly

obráceném smeru tíže. Nyní se díváme, jak tekutá soustava
ází, jakoby spontánne, ze stejnorodé v ruznorodou, z tesné

esi v naprosté odloucení. To jsou paradoxní obrazy, které
njí nejjednodušší a nejpraktictejší predstavu (} úloze toho

Svete, co se nazývá - aSI pet nebo deset tisíc let
uch em.

*

AJe jest evropský Duch - anebo alespon v tom, co má
ejcennejšího - úplne schopen rozptýlení a rozšírení? Zjev

badávání zemekoule, zjev vyrovnání technik a fenomen de
mokratický, podle nichž lze predvídati dem i nu t i o c a pit i 5

Evrope, mají se pokládati za absolutní rozhodnutí osudu?

Ci nám zbývá nejaká svoboda proti tomuto hrozícímu spik
lIuti vecí?

~fožná, že hledajíce tuto svobodu, ji stvoríme. Ale pro takové
hledání je treba zanechati na cas úvah o celku a studovati

v myslícím jednotlivci zápas osobního života se životem spole
cenským.

v
Z·ivot a instituce

Svoboda a úrady.
(Z knihy »Explication de notte temps«.)

Nespokojený obcan.

Francouzský spisovatel Evžen Lautier, který dovede ješte
okrášliti nádechem mládí starou republikánskou tradici, zvolal:
»Svoboda! Ale vždyf není nic lepšího! A opakuj i vám, že se jí
nevyrovná nic, nic, nic ... «

Ten hlas není v souladu se sborem dnešních výkriku. A prece

jest to volání francouzské pudy a francouzské povahy. Pripo
míná šCastnou zemi, osamelý dum na svahu v zeleni, úpravný

plot, zahradu ve stínu kaštanu, a majitele ve dverích, hvízda
jícího si veselou písnicku a pohlížejícího dolu na cestu, kde
prejíždejí potulné povozy.

Býti pánem sebe a pánem u sebe, vuci a proti celému svetu;
tak se definuje stará francouzská svoboda, stejná pod každou
vládou a velmi blízká sestra práva na vlastnictví. Jest to
velmi odlišná definice od toho, co se kdysi nazývalo »svobo
dou« v hluku plamenných komun a spiknutí italských republik,
jako se liší od americké svobody a ruské »emancipace«. Jest to
svoboda obcana majitele, obcana nespokojence v šfastném veku.

Ale jest tato svoboda opravdu nade vše ve zlých dobách?
Dnešní generace, která splatila mnoho tomu, cemu duchovní
otcové ríkají »obecné dobro«, by chtela slyšeti z úst »liberálu«,

je-Ji nejaká hranice mezi právy národa a právy svobody, nebo
závisí-Ii jedny na druhých, a kterým náleží prednost. Nedostává
se jim tohoto ocekávaného vysvetlení, a proto se mládež ješte
stále orierrtuje podle svých nedávných obetí, které prinesla
diktature praporu, a odvažuje se neceniti si svobody tak, jako
jejich "predkové«.

Jest duležito, aby se republikáni neomezovali už jen na

lítost nad akademickými debatami šfastných dob, ale pokusili
se postaviti novou nauku svobody, shodnou s bolestmi, zkla
máními a ohromnými problémy poválecné doby. Težký výkrik
stoupá ze svedomí celé mladé generace. Na odpovedi, které se
jim dostane, závisí konecný osud republikánské tradice. V dobe,
kdy bylo »sladko žíti«, v prvních letech XX. století, spocívalo
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provádení svohody na pohodlné vyrovnanosti tužeb. Parlament
vyu7íval své hluboké zahálky k tomu, aby se hádalo metafy
sice, rešil spory jednotlivcu a pronášel proroctví o budoucí spo
lecnosti. Slo tehdy jen o to, aby se udržel tu a tam s více nebo

méne šfastnými opravami uspokojující prumer. Dnes jde o tvo
re·~í. A tvoriti lze jenom tehdy, je-Ii presne vymezený ideál,
jsou-Ii jednotni a cinní vudcové a dobrá disciplina. Jak odpoví

na. tento apel svct stínu?

Min i st r i.

Mir.istri se teoreticky delí l1a dve skupiny: na politiky a tech

niky. Bylo by opravdu urážkou pro technické ministry, kdyby
se u nich predpokládaly menší $chopnosti politické než tech
chnické. Abychom jim udelali radost, predstavme si, že jsou
všichni dobrými techniky a velkými politiky. Tytéž predbežné

obrady jako pri vstupu k ministerskému predsedovi, a dosta
neme se do kabinetu kteréhokoli ministra. Nekteré kabinety mi

nistdl jsou velmi krásné, jiné velmi špinavé. Všichni ministri

mají skoro tytéž zájmy. Predne zájem o všeobecnou úcast. Pak
zájem (j své volice. Lze zríti ministry, kterí obetují volicum

polovic svého casu. Jiní o tom vubec nemluví, ale stále na to
myslí. Pak zájem o to, aby se vyhnul interpelacím. Pak zájem
o to, aby si v miuisterské rade pod zkoumavým pohledem dvou
presidentu, ministerského predsedy a presidenta republiky dodal
vzezrení cloveka, který po celý týden úpel pod horou problému.
Když k. tomu pripojíte fysické povinnosti jako prijímání doter
ných návštev a predstírání, že jim naslouchá, zdvorilé každo

denní odpovídání dopisem nebo telefonem na doporucení dva
ceti ,osob, a konecne podpisování akt, udeláte si pre<,istavu
o úmorném živote, který se živí predstavou v pravde opoj uj ící,

že jest Mocí s velkým M. TaKže potkáte-li ministry, kterí opo
menou klamati vás vzhledem ucenosti a prepracovanosti, shle

dáte, že nejcasteji žijí v skeptické resignaci ke všemu, co se
deje, pod predstíranou zodpovedností.

Vpravde jejich zodpovednost sama o sobe neexistuje. Exi
stuje jen ve vztahu k velmi omezené hrozbe, která se 10ka1i
suje bud ve výstraze parlamentární skupiny, nebo možnosti
skandálu v novinách, nebo v cinnosti nekterých funkcionáru.

Ta hrozba zkrátka spocívá ve ctyrech nebo peti listinách, které
musí ministr sám prozkoumati behem každé sezony'.

Ve svém vlastním ministerstvu zakroctlie prece ministr zá

sadne jen ve vecech, které by mu mohly zpusobiti jen bez
prostred:lí nepríjemnosti. V ostatním zustává témer úplne
stranou od skutecného, pravidelného a normálního vykonávání
té cásti vlády, kterou predstavuje. Nejcasteji, když se roz

hodne nebo prináší nejaký názor do ministerské rady, prejímá
tu rozhodnutí nebo názor svých podrízených.

Proto vládu predstavuje ministerský prEdseda, který vyna
kládá vetší nebo menší osobní úsilí, ale který není dobre pri
praven a kterého vedomí vlastní nepripravenosti, na niž je ome
zen, nutí skrývati svou zodpovednost za pouhé formy; a exi
stence ministru se rozplývá v podrobnostech a úskocích, vyda
ných na milost jeho podrízeným.

V celku postrádá vláda pevné administrativní a technické
podpory, a neodvažuje se proto prevzíti autoritu ani zodpoved
nost. Autoritu nechává stranou a pokouší se instinktivne svrh
nouti z!odpovednost na administraci, jejíž nedostatecnost vy
svetluje jasne nedostatek vládní iniciativy.

Sama myšlenka ministerské wdpovednosti mizí z našeho
verejného ducha. Jest jisto, že verejnost odhalila krehkost
vládního dekora, neverí již témer vubec v pravou zodpoved
nost ministru a cím dále tím méne spoléhá na jejich schopnosti.
Jestliže vláda, af již jsou zásluhy jednotlivých ministru jaké

koli, se st~lvá poznenáhlu _ evyhnutelne pouhou figurací, co se
stane behem doby s administrativou?
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A dmi n i str a t i v a.

Žijeme dosud v predstave staré formule. Vetšina obcantl si

predstavuje, že administrativa proste vykonává rozkazy moci.
Skutecnost jest mnohem složitejší. Administrativa ovšem vy.
konává vládní rozhodnutí, ale nejcasteji je zprvu sama vy
volala, vždy prozkoumala a pripravila. V mnoha prípadech jest
to ona, která se ujímá záležitosti, jíž jest treba uvážiti a roz
rešiti. Administrativa vede celkem vzato od zacátku záležitost,
která jest jí za prvé predmetem zkoumání a za druhé predme
tem provedení nejakého rozhodnutí. Administrativa jest vetši·

nou zároven soukromým žalobcem, svedkem, zástupcem, vyko
'lavatelem a strážníkem. V žádném prípade není soudcem. Ale
zac by stál rozsudek soudce, který by nedbal soukromého ža
lobce, svedku, vedení pre a vykonávání práva? Byl by takový
rozsudek možný? Jest vubec pochopitelno, že by soudce v osobe

ministra nemel ani práva ani osobních nebo technických pro
stredku, aby si utvoril mínení o predmetu záležitosti? Od ad
ministrativy závisí skoro celý chod státu. Od ní také závisí ži

vot nebo smrt zákonu, které odhlasuje parlament.
Pozoruj me administrativu. Delí se na tri velké skupiny:

vudce a vedoucí státní úredníky; rádce, kterí v zásade stojí
vedle vlády, ale ve skutecnosti vedle administrativy; a velikou
skupinu úredníku výkonných, kontrolních a informacních.

Navštevujete-li casto kabinet prvního úredníka v minister

stvu, rozeznáte u neho záhy tyto rysy. rtlzne výrazné podle po
vah, ale spolecné všem: velmi vznešený zájem o stát, casto

vyEŠí než li ministru, nepopíratelnou technickou schopnost, pak
pretížení prací, pocit bezmocnosti, skepticismu, demoralisace,
nedtlveru, která se projevuje churobnou úctou pred formál

ností, a konecne nejcasteji touhu opustiti administrativu pri
pl vní vhodné príležitosti.

Tento duševní stav jest následkem trí hlavních prícin. První
jest hmotný nedostatek, v nemž žijí vysocí úredníci. Vetšina
z nich má! dnes plat, jehož prumer nepresahuje príjem obchod·
ního zamestnance. To jest podmínka, která jim dovoluje žíti

pomerne dobre, ale neposkytuje jim zvláštní vážnosti, sebeúcty,
pýchy ,ani jistoty ve styku s mocnými tohoto sveta. Druhým
duvodem demoralisace vysokých úredníku jest naprostá nedo
statecnost 'technických prostredku, spolupráce a úveru, jimiž
disponují. Jejich pozornost se rozptyluje na tisíci úkolu, nestej
ných, zlomkovitých a soucasných. Tretím duvodem jest ne
s1álost duvery, která je poveruje zodpovedností. Zjev to na
neštestí málo známý, který pochází ze seslabení ministerské
autority, z bolestné O'tázky protekce a favoritismu.

Odtud modus vivendi. Spocívá. v tom, že se priznává vysokým
úredníkum dar velké zodpovednosti, ale zároven se jim odnímá
veškerá iniciativa, která by mohla tuto zodpovednost ZVýšiti.

Jest jistý druh lidí, kterí principielne hrají úlohu rádce vlády,
ale ve skutecnosti j sou rádci administrativy. SkorO' všechny
obtížné otázky se predkládají k posudku tak zvaným vyšším
radam, tak zvaným poradním sborum, tak zvaným ministerským

nebo meziministerským komisím. Tento systém, který má pred
stavovati pouto mezi ministerstvy a parlamentem, se stále více
rozširuje jako prostredek, jak zdržeti rozhodnutí, srovnati zá
jmy a zakrýti zodpovednost jak ministrovu tak úredníktl.

Nebot až na nekteré výjimky nedelají tyto rady, výbory,
komise, které zba-:uj í vládu a administrativu zodpovednosti, nic
jiného než že berou na sebe návrhy ministru a úredníku. Lidé,
kterí jsou zde usazeni, neprojeví ani prání ani prímého zájmu.
Casto nemají casu ani chuti prozkoumati predem otá.zky. Z toho
vyplývají dve možnosti: bud vezme poradní sbor vec dukladne
do ruky, a pak ji nikdy nedokoncí, nebO' pouze zaradí bez váž

ného prozkoumání, co se mu predá. A tak se rozplývá zodpo
vednost ministru a vys. úredníku již tak jako tak seslabená,

v množství anonymních a prakticky lnepostižitelných organisací.
Zatím co se vláda stává pouhým fignrantem' a vedoucí osoby

ztrácej í význam, vzrustá poctem ohromná trída výkonných

úredníku ve volbách, politice, právu, jednání a obhajobe. A ne
j<::nom že telo roste, zatím co hlava odumírá, ale telo tím na
bývá stále více sil, aby mohla odporovati sesla.bené hlave.
\l žádném prípade by výkonní úredníci, kterí mají oprávnení
jen k provádení rozkazu, nemohli na sebe vzíti zodpovednost,
která se na ne sho'ra svaluje. Predstavte si, že stát jest domem,
vláda že tvorí strechu, vysoká administrativa, poschodí, výkonní
úi'edníci prízemí a sklep. Strecha jest vyrobena z kusu dreva,
to jest ministerský predseda, a z nekolika trám ti polepených
l<::penkou, ministru. Podlaha v poschodích jest z dobrého ma

teriálu, ale rozviklaného a deravého. Prízemí a sklep se usta
vicne rozširuje. Kdyby se zvencí hodil velký kámen, prolétne
strechou, udelá ješte vetší díru do podlahy v patre, a zapadne
nakonec do sklepa. To jest obraz zodpovednosti v našem státe.

Stá t j s o u I i d é.

Stát trpí nevolností. Ta, jak ta výraz sám naznacuje, se
nejeví stálými záchvaty nebo náhlými katastrofami. Trpí
zkrátka hlubokým, ale pomalým a sotva znatelným opotrebo
váním verejné obezrelosti. Ta nemoc nebude smrtelnou, leda by
trvala velmi dlouho. Jednou se priblížíme hranicím, kdy bude
zapotrebí, aby se stát obrodil nebo podlehl nevyhnutelné chorobe.

Až dosud byl protijedem administrativní smysl tradicních
sloupu státu. Úredníci si zachovali smysl pro obecné dobro, a
ten zadržoval rychlý úpadek organisace. Stát žil z mravních

úspor. Ale každá úspora se jednou vycerpá, když se neobnovuje.
Musíme ocekávati, že jednoho dne uvidíme dno techto úspor.
Dve znamení to hlásaj í: úredník již na sebe nebérc celou váhu

úrední funkce: úredník již neverí v pocestnost vlády. ~ Zvykli
jsme si uvažovati o státe jako o abstraktní vcci. To jest ne
bezpecný omyl. Stát není abstraktum, to jsou lidé. Všechny
státy, monarchie i republiky, rostly a žily jen v pomeru k síle,
pevnosti a soudržnosti obyvatelstva, které udržovalo a rídilo
jednotlivé zájmy. Ovšem není možno zjednodušovati. Ale musí
se také rozeznati to hlavní. Vláda Karla Velikého, to byli kní
žata, markýzové a missi dominici. V království sv. Ludvíka

to byli obdivuhodní sudí a seneša1ové, kterí budovali naši ríši.
Za vlády Ludvíka XIV. to byli slavní intenda~ti. V naší mo
derní vláde to byli velcí prefektové napoleonské tradice. Pre
fektovél intendanti, seneša1ové, symboly a typy celé admi
nistrativy.

Budoucím velkým dílem na záchranu státu bude znovu
vzkrísiti v techto radách moc a soudržnost lidského cinitele.

Z jednoho duvodu jest duležito, aby se jednalo rychle: jest
to dtlvod spojitosti mezi politickými mocnostmi a výkonnými
orgány, totiž vysoká administrativa.

Maurice Barres namítl jednou Karlu Maurrasovi, že by
monarchie nemohla se udržeti, kdyby se neopírala o aristo
kracii, a že již není ve Francii aristokracie, a Maurras mu
na to odpovedel:

"Úpadek aristokracie jest naprosto jistý; kdyby ho nebylo,
kdybychom mcli kvetoucí, hluboko zakorenenou aristokracii,

spoutanou s osudy Francie, mohla by poskytnouti mnoho do
brého a prospešného republikánskému režimu.«

Príroda a práce

Jaroslav Kríženecký:

Má príroda rozum?
(Nekolik metodických (a skeptických) po

zná m e k k nad h o ze n é o t á z c e.)

Byla zde na"dhozena otázka, má-li príroda rozum.
Kdybychom si chteli tuto otázku doopravdy zodpo
vedeti a nejen si vzájemne ríkati, co si o tom myslí-

/
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a jak se nám to zdá, musili bychom se nejprve do,
oriti o tom, co rozumíme slovem »pr'Íroda« a slo

»rozum«; ale hlavne musili bychom zjistiti, má-li
ríroda nejaký úcel nebo cíl. Jakkoli zhruba máme

jmy »príroda« a »rozum« vymezeny, jsme prece
nejistotách,když jde 'O to dohovoriti se na pre s
, odpovedi. Nebot každý konec koncu rozumí temto
vum jinak.
Príroda jsou lesy, hory, vody, príroda jsou stromy,
etiny, volne žijící zvírata. Prírodou nejsou ale do
I nábytek, knihy, stroje, dobytek; prírodou jsou

také zákony fysikální, -chemické a biologické, po
í kterých jsme domy a stroje zbudovali a podl-e

er)'ch stroje fungují anebo podle kterých odchová
ámea vykrmujeme dobytek. Proti této »prírode« ne

nic delat; clovek nemLlže všechno, co si vymyslí a
(I bychtel.Nekterí ríkají, že prý je tak i dobre: kdyby

clovekmohl všechno, na 'co svým rozumem prijde,
icil by prý svet. Príroda je však také v .cJoveku; je

O ono, co mluví v cloveku jeho pudy. Tuto prírodu
prý treba prekonat, protože není rozumná, ale škodlivá.
Jednoutedy proti rozpoutané prírode se staví clovek
jakodárce a udržovatel porádku, jindy prír00u vidíme

jejími železnÝmi zákony státi nad dobrými i špat
nýmisnahami cloveka, -chtejícího udelati neco, co zde
není, nebomenit to, co je.

Jen jedno poucení bychom si mohli vzíti z techto
vah: prírodou je to, co ne ní clovek, anebo co 610
ek ne vy t v o r i I. Podle toho nyní, jak)' je clovck,
erS'uvažuje, jeví se mu príroda; nebot ta musí býti
ho pro t i k I a dem. Jde o psychologický fakt, že
ovekse cítí odlišen od svého prostredí; že sebe nejen

poznáváobjektivne, al'e že si sebe i subjektivne uvedo
muje. Kontras.t subjektivního a objektivního poznání
promítányní clovek na vcnek a odlišuje sebe od svého
prostredí,od prírody, a ve smyslu této kontrastnosti a
taképroto, aby své odlišení od prírody zobjektivisoval,
promítá do prírody opak sebe: to co nemá on, má
príroda, to cím on není, je príroda. Clovek vidí v pr'Í
rode opak sebe. Podle své povahy prisuzuje prírode
rád ci tvurcí nezákonnitost; moudrost nebo slepotu;
poddajnost nebo neústupnost. Povaha pasivní bude
videtna prírode vždy moudrost, která již všechno za
rídí tak, že netreba se starati; povaha aktivní, mající
svuj obraz dokoI\alého sveta, jak by mel býti, bude
jej marne hledati v prírode a zkonstatuje, že príroda
je veJi,cenedokonalá a nesmyslná, že tedy je treba
v slepé prírode delati porádek; povaha do s-chematu
z(rnulá nalezne v prírode stálé smery, stálé nejistoty
a premeny a pocítí sebe jako rád proti chaosu prí
rody; povaha rozptýlená, tríštící se v nekonecných
kapkáchvodotrysku svého intensivního proudu my
'lenkového, nalezne v prírode jen stálost a prekážku
prouskutecnení svých nápadu a prisoudí jí proto zá
konitou tvrdost. Nebot do prírody, kterou pocitujeme
jakoopak sebe, promítáme vždy to, co není v nás.

Také slova »rozum« se používá v ruzném smyslu.
Jednou znamená jaksi V'edomí toho, co m á býti, jed
nou toho, com LIŽ e být i; jednou znamená asi jako
moudrý a vedoucí toho, co bude, jindy opet asi tolik
jako rozvážný, rozšafn)', uvedomující si to, co není
možné. Ríkáme, že bLth je rozumný, ale ríkáme také
díteti, aby bylo rozumné a nechtelo modré s nebe.
Prece však o smyslu slova »rozumnÝ« lze se lehce
dohodnouti. Znamená uvedomení si souvislosti mezi
dnešním skutecnem a tím, co se stane v budoucnosti;
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znamená ja:ksi naZlral11 a pomer k prítomnosti pod
zorným úhlem budoucnosti. Toto nazírání a tento po
mer se však opet mení podle povahy cloveka. Aktiv
nímu 610veku »býti rozumným« znamená ríditi prí
tomnost ve smeru ke chtené nebo ocekávané budouc
nosti, tak abychom již dnes pripravovali onu budouc
nost, která má prijít; cloveku pasivnímu pak »býti
rozumným« znamená nechtíti od prírody a sveta nic
v presvedcení, že <:O muže býti, prijde samo, a o ne
možné že bychom se marne rvali. I pojem rozum tak
jak jej bežne používáme, je tedy pojmem ciste lid
ským, až príliš lidským.

Spojíme-Ii si nyní, <:O jsme si rekli o »prírode«,
s tímto o »rozumu«, musíme si ríci, že otázka, má-li
príroda rozum, je tak úžasne lidská, ž,e na ni nelze
vllbec dáti odpoved, protože je zodpovedena již pre
dem podle toho, kdo ji dává.

Nejlidštejším, totiž nejvíce anthropomorfistickým
jest však to, že se tato otázka vLlbec klade. Nebot zde
promítá clovek ciste svoje ilidské nitro. Pojem cíle,
který jako takový jest urcujícím pri procesech, které
vedou k tomuto cíli jakožto svému konecnému resul
tátu, jest pojmem cerpaným j e d i neze subjektivní
stránky lidského konání. Zde jde o pojem úcelnosti.
Príroda je rozumná tehdá, jestliže jedná úcelne, 1. j.
jde-Ii za svým cílem. Rekneme-Ii, že príroda je roz
umná, tu zárovell ríkáme, že její jednání má takovýto
úcel. R'Íkáme-li, že príroda není rozumná, tu ríkáme
tím, že nejedná úcelne; pripouštíme však, že takovýto
úcel zde jest a snažíme se svojí rozumností prírodu
k nemu vésti. Vždy ale promítáme jen sebe, jen své
ciste subjektivní zažitky o úcelu jako urcujícím ciniteli
našeho 1i d s k é h o jednání. A práve v tom je ne
smyslnost celé otázky, má-li príroda rozum.

Na ~tázku, má:"'lipríroda rozum, odpovídám tak, že
tato otázka nemLlže vubec býti kladena.

II.
Prosím ctenáre, aby se nedali mýliti tím, že velice

casto ctou a slyší o úcelnosti a moudrosti v prírode,
zejména ve svete života, mezi zvíraty a rostlinami.
Pros'ím je, aby se nedali mýliti ani tím, že takovéto
výklady ctou a Slj,ýcl1ajíod mUZlI ucených a váženÝch,
a ani tím, že je jim dokonce kladena i jako nllZ' na
hrdlo hrozba, že bud uverí, že v živote jest moudrost
a úcelnost a že tedy život jest necím nad nesmyslným
chaosem sil fysikálníeh a chemických, anebo že budou
prohlášeni za hrubé materialisty bez duše, nehadné
nésti jméno clovek

. Predmetem poznání a bádání ved jest skutecnost,
jak ji dává príroda, lidský duch, život cloveka atd.
Do toho ta skutecna ná'leží také úcelnost. Úcelnost
není pouhá predstava, nýbrž skutecnost, nebot didé
jednají a myslí úcelne, úcelnost jest soucást lidského
života; urcuje lidské jednání. Ale veda se setkává
s touto úcelností jakožto skutecnem teprve tam, kde
pocne studovati cloveka. Proto teprve v psy,chologii
mužeme mluviti o úcelnosti, nebot teprve psychologie
v stupnici ved pocíná se zabývati lidským nitrem. Bio
logie (a chemie a fysika ovšem tím spíše) stojí však
v stupnici ved pred psychologi'i. Zabývá se pouze sub
jektivním Slledováním zjevu na t. zv. živých bytostech;
také cloveka studuje, ale opet jen tak, jako zvírata a
rostliny, t. j. objoektivne cili, abychom tak rekli, s po
vrchu. Tam kde jde o clavekovo nitro, tam pocíná
již psychologie.
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Psychalagií pacmaje platí pak paJem úcelnasti
i v dalších vedách, tedy v sacialagii atd. Nebot zde
jde již O' jednání claveka, a tu jsme aprávneni prená
šeti analagicky své subjektivní paznání a úcelnasti též
na ostatní lidi a manipulavati pri výkJ!'adu s úcelností
jakažta skutecn~'m vztahem. Není však mažna paužíti
pajmu úcelnasti v bialagii, protaže biolagie j,es't pred-
metem i metadau \P a d r a z e 11 a psvchalagii: není
v ní paznání subjektivníhO', ale jen a jen paznání ab
jektivní.

N eb~'vá O'vš'em všude ;:I. vždy iasna v techtO' vecech.
Ba mn07:í si naopak pricítají z::t z:'tsluhu. že se snaží
rajem úcelnosti uplatniti i v hialag-ii. Argumentují
tím. že pr~r clavek živat poznává nejen ahjektivne na
zví ratech, rastlinách a na svém tele. ale také suhjek
tivne ve svém nitrl1 prožív~ním. Tak na pr. Mareš
v ooslavu svéhO' spisu »Idealism a realism v prírodní
vede« napsal:

»U výzkumu živých tel jakožto prírodních objektu stýká
se fysiologie s morfologií, fysikou a chemií... AvšaK
fysiologii náleží též výzkum subjektivních deju životních,
smyslových pocitll a duševních výkonu vubec, pokud se
jeví závislými na telesném ústrojí a vnejších podnetech;
tu stýká se fysiologie s psychologií ... «

Fysiolagie nepokJlád~ nrotn nr" živé hytosti ien z::t
prí rodní ohjekty, ale oráve ne ivetší fvsialogov~ »sPéltro
v~li v nich sélmosnr<Ívné. úcP1ne se utv~.r\1jící celkv.
cinné pro sehe«: v živ~"ch argélnismech jest nroto
»zvláštní zákannitast, prazrazl1jící vztahv mezi ohjek
tivnau a <;uhjektivnou exist'encí arganismLl, claveku sa
mému prímo patrné ... «.

Paznávati v živote - rozumej v živate vLlhee. v ži
vote zvírat a rastlin - úcelnast jest pr~r též vy š š í m
tlharem na živat; kdvhycham prý se dívali na živatní
d~i'e jen tak jakO' se díváme na deje chemické ::t fysi
kální. nošli bycham prý k záveru, že ani clavek není
nicím jiným než jen hrau slepých sil prírodních.

Zde jde a velké matení pajmu. Ovšem mužeme
snadnO' takavéta pacínání vysvetliti a amluviti (ne ale
mlcky schvalavati). Blízká intimita bialagie s psycho
lagií, velká nrehrada delící bialagii ad fysiky a che
mie, pakud jde a jakast predmetu a zejména to. že
v psychalagii pakracujeme s paimem individuality,
který jsme vytvarili teprve v bialagii. a že i vlastní
zdraj psychalagickéha paznání jest zalažen také v in
dividualite - to vše snadnO' svádí k zamenavání po
jmLl, takže se zapamíná na vlastní hlubaký razdíl mezi
paznáním bialagick.\"m a psy,chalagick~rm: že prvé pa
znání jest stále ješte pauze abjektivní. kdežtO' v psy
chalagii že se vynaruje paznání padstatne zcela jinéhO'
druhu, paznání subjektivní: a zapamíná se i na ta, ž,e
tatO' aka1.nast delá mezi bialagií a psychalagií vetší
rozdíl, než jaký je mezi t. zv. anarganick~rmi vedami
(fysikau a chemií) a bialagií.

Kriti'cký clavek se však nedá a nesmí dáti mást te
mitO' akalnastmi. Nehot jakmile bycham pustili pajem
úcelnasti z psychalagie »daILl« dO' bialagie, nenalez
neme prehrady, kterau bycham mahli zastaviti jehO'
pranikání i dále dO'chemie, fysiky a mechaniky. Nebat
logicky vzata, uznáme-Ii oprávnenost prO' prenesení
tahato s u b j e k t i vne získanéhO' pa jmu na pale
jedné vedy abjektivní (bialogie), nemužeme mu ode
príti prijetí ani v žádné delší abjektivní vede. Úcel
nastí múžeme si pak vykládati všechna. Lagicky vzata,
stejne aprávnený jako soud, že nízce stojící zvírata

mají velkau pladnast prO' t a, aby byl zachaván druh,
jelikaž u nÍoch mnaho. záradkLl zahyne, jest i saud, že
voda je pri 4° C hutnejší a težší než pri 0'0 C, takže
v zamrzlém rybníce jest na dne vada teplejší než na
pavrchu prO' t o, aby ryby mahly najíti v zime útu
lek na dne a nehynuly zamrznutím. Pak ale jsme již ne
j.E:dnou, ale abema nahama v ciré mytolagii.

Jiste že náš svetov~r názor není a nemuže ani býti
ciste vedecký a kritický. Jest a zll~tane ješte do neda
hledna smesí vedy a mvtalagie. jak ukázal Masaryk
v »Kankrétní lagice«. Nebat ani nevíme všechna, ani
nikdO' z nás neví všechna, co se ví; mezery svéhO' ve
denínaolnujemt> prata tmelem názorLl lidsky bezpra
stredních a ty iSOll práve mytalagické a antranomar
fistické. Kde clavek neví, tam promít:l abraz sebe. Ale
jde a to. ahycham se takavýmto názarem nesnakaio
vaJl'i, ale byli. ookud to jde. vedecky kritictí. Filosafie
má a musí býti vedecká a ne mvta)ogická. Hlavne
však jde o ta, abycham nepaušteli neprítele, mati kte
rému jdeme. dO' vlaMní'ho tábara, t. j. abycham my
talagii nepoušteli do vedv - jina:k deláme kazla za
hradníkem. A úcelaslavný názor a hialagii ie my ta
lallickým 'názorem par exoeellence, nebat prímO' persa
nifiku ie život.

V jistém smyslu jest sice úcelas)Qvné nazírání na ži
vatní deje rekneme - pachapitelné. Tati7. živatní deie
prajevují se nám v existenci a na existenci urcit~'ch
rostlin a zvírat. Živat jest spjat s trváním techtO' in
dividualit. Bez živata není individualitv a hez indivi
duality není živa ta : tatiž iaka živé a ži jící oznacujeme
urcité asamacené (marfalagicky i dynamickv) s 'sté
my. kter~'m ríkáme zvíratél nebo rastliny. Individualita
mine se nám tedy jeviti jakO' smysl života, nehat jen
ir,dividualitau živat trvá.

S tahata hlediska múžeme ríci, že v živate jest vše
usparádána k zachování individuality a že úcelem ži
vatních dejú je individualita. Deie mabíhající v rost
line nebO' ve zvíreti i s O' u usparádány tak, že se in
dividuaJI'ita zachavává, t. j. rostlina nebo zvír,e žije.
V tamta smyslu múžeme studavati tytO' jednatlivé
deje. jak jsou usporádány. že z jejich úhrnu vzniká
trvání individuality. Muž·eme studavati jejich oee 1
k a vo st .

. TentO' zptlsab nazírání jest t<Lkév bialagii doma a
též bádání jde jehO' smerem. Tde a jakousi systemati
ckau biO!logii. Pri tam bádání se nemusí amezavati a
neamezuje jen na existující individuum, nýbrž razši
ruje se i na individua vznikající, t. j. na existenci in
dividuality a tím i živata behem generací: studu jí se
padmínky a zákanitasti, dávající vznik nav~Tch gene
rad, t. j. 'nav~'Ch individuí. Jenamže ani zde tyto zá
kanitasti nesmíme studavati s devisou, že trvání in
dividuality, tedy živat, jest »úcelem« živatních dejl1
v tam smyslu, že u r c u j e any zákanitasti, ale jen
tak, že kanstatujeme, jakých zákonitastí jest »treha«.
aby živat, t. j. individualita, trval. Individualita zde
není ani urcujícím, ani urceným cílem, a>llejen jak;rmsi
merítkem prO' stanovení skutecnasti. Jinak jsme opet
z vedy a kritickéhO' myšlení venku a je apet otevren:!
brána prO' mytalagii.

Vidíme ta nejlépe na nekterých navejš'ích praudech
v bialagii, pacházejících ad lidí, kterí se snaží smíriti
vedu s nábaženstvím (ne nábaženství s vedau!).
V techtO' snahách se s abdivuhodnau shadau setkávají
thealagavé katalictí s 'evangelickými. NedávnO' zacla
v Nemecku vycházeti sbírka »Bucher der neuen Bia-
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'e tmd Anthropologie«, v které vydal práve jcs~lita
asmann knihu konsistoriáJl'ního presidenta Kralllch
cla »Das teleologische Prinzip in der biologischen

or chung«. V úvode k této sb'írce cteme, že vY,dava
é nechtejízneuznávati, že veda má postupovat! bez
:vazne,ale že na pr. hluboce verící vVigand nahlédl
oubejido zákon-LIvývoj,e než skeptický Darwin«;
umánÍnás prý má pouciti -o tom, >COmá b),ti, nebot

váha, t. j. harmonie a ,celkovost v životních de
(to jest to, co jest podstatou trvání individua!ity

tedy života) jest 1!o r m o u života; tento pOjem
nny roztíná v biologii ríši toho, co jest, od ríše

, co bSti má a tudy vede do ríše mravnosti. V ži
te se tedy uplatnuje již cinitel nadrazený, jdoucí ke
émucíl~. Tohoto cinitele a jeho zákonitosti má bio
ie hledat. V Kranichfeldove knize cteme pak dále,
organismy e vyvíjejí, protože rozvoj }est jejich

cením. Tím prírodovedec dospívá k poznání boha,
r)' urcil a do prírody vložil ideu vývoje, jejímž l)LI

bením zvírata a rostliny se vyvíjejí, sledujíce ji tak,
o cloveksleduje svoji VLili( i). K tomu úcelu vložil
h do oraanismu jejich zákonitosti. Pokud tyto stací,

již (0 prírodního dení nezasahuje; muže tak
uciniti a ciní tak též, jesUiže prírodní zákonitost

tací. - Takové jsou konce této vedy - ale tak
veda koncí, chce-li více než muže.

Konecneješte v jednom smyslu jest možné úcelo~
lovnénazírání v biologii. Tak totiž, že sledujeme ur
'té deje,na pr. embryonální deje vývojové,v a ,zjišt~

, jakými cestami dospívají svého ukon~elll, t. j.
vorení dospelého útvaru. Pri tom posuzujeme, zda
oto výsledku by se nedalo dosáhnouti jinak 'kratceji
jednodušeji a t a k t e ~ y úc~lneji; i{íkám~ sJ pri

, jak bychom to udelalt my, jak nam se zda, ze by
bylo .lepší; hodnotíme prírodu - zrejme opet se

vého lidského stanoviska podle své subjektivne zalo
é snahy po ekonomii ve vztahu mezi cine~ a úci
. Neríkáme sice ovšem, že príroda sledUje onen

"sledekjako s~uj úcel - ale výsledek merín~e s .vy.
onanou prací a ríkáme, ž,e by to bývalo bylo slo, 1 jl
ak. Hodnotíme jen - nevykládáme. S takovehoto
lediskazpracoval na pr. pred nekohka lety Pe t e r s
)'vojovédeje u žiYocichLt.
Musíme se však ptáti, k cemu je takováto veda do

rá. Není ani popisnou, ani vykládající. Jeto jakési
antorské dívání se na prírodu, spekulování, které nás

ani neseznamuje se stavem vecí (podrobným popisem),
ani nás nepoucí o dynamice vecí. Stredem poznávání
není zde vlastne konec koncu ani príroda, n),brž clo
vek: jde o to zjistiti, <:0 tento clovek si myslí, že by
ríroda mela delati. Pracuje se zde tedy jaksi s popre
ím, že by príroda mela v sobe úcelnost a že by mela

rozum;vychází se tedy z opacného tábora, než ze kte
réh vyšli obhájci úcelnosti v prírode spec. v živote 
alt konce jsou opet stejné. Nebot u takovýchto vý
ledku vedeckého badání se musíme ptáti nej,en cui
rodest, ale hlavne jaká je to veda, ci je to vLlbec ve

da? není to - hrackárství?

A prícina? - opet jen ta, že do biologie byl za
vlecen pojem úcelnosti, který do ní nepatrí, protože
je jí cizí a pro ni nepoužitelný, nemá-li se jí státi ne
bezpecím tím, že jí zaVlede s pravé cesty, na které je
dine muže vykonati svojí užitecnou práci; tou je cesta
poznání prícinného; jde o to, abychom studovali vý-
sledek z úcinu a ne naopak.
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III.

N a otázku, má-li príroda rozum, nelze tedy od~o
vedeti ani kladne ani záporne. Ne proto, že by se nam
jednou jevila príroda rozumno~v a vúc~l'rle j~~nající?
podruhé pak nerozumnou a neucelne jednaj1'Cl; alll
proto, že snad toho dosud o prírode. ví;~e málo. Ale
proste proto, že se o t. zv. rozumnost! prll(?dy a !. ::,:.
úcelnosti jejího jednání nemužeme nikdy lllC dovedet!.
'Ocelnost není v prírode a nebude v ní nikdy; není a
nebude v ní ale nikdy ani neúcelnosti. Protože pojem
úcelnosti v z n i k á teprve v cloveku.

Jinak se ovšem mají veci, jakmile prijdeme do oboru
zjevLl a deju, ve kterých clovek spolupusobí svojí duší,
tedy do oboru dejLl sociálních, civilisacních, lm~'tLll
ních krátce do oborLl dejLl sociologick)'ch. Zde lidské
sebe~edomí a tedy i lidský úmysl pusobí jako cinitelé.
Neríkám, že jako cinitelé pLlvodní. I kdybychom sebe
více uznávali lidskou spontánnost a verili sebe více na
opravdove tvurcí momenty lidské duše, nil;c1yvne~Ll
žeme popríti, že by lidská vule nebyla t a k e urcova.na
prícinne okolnostmi objek~ivne zjisti~eln)'mi. Ale lt~
ské chtení zde pusobí (deJme tomu j31m souhrn, vy
slednice rady momentLI jiný'ch) a my je j a k o t a
k o v é - a to je hlavní - prímo subjektivne pozná
váme. Proto v oboru sociologických jevLt mLtžeme rí
kati, že to neb ono se d:-je, protože to clovek chce, pro
tože clovek jde za urc: tým úmyslem, že tedy jedn;\
úcelne - cili že úcel (jako predstavovaný v)'sledek)
jest pusobícím a urcujícím cinitelem. A ovšem mLlže
rne i v tomto smyslu kritisovati, ríkajíce, že kdyby byl
clovek znal ty neb ony okol'nosti resp. znal ty neb ony
zákonitosti, byl by jednal jinak, lépe, úcelneji, aby
svého úcele dosáhl. Zde jsou možny výklad i kritika
nejen slovy, ale i skutecne ve smyslu úcelnosti, nebot
v lidském jednání j e s t úcelnost.

Do oboru techto sociologi>Ckých zjevLI patrí také
otázka lidské plodnosti, porodnosti a všeho co s tím
souvisí, ve které zde problém úcelnosti ° prírode a
rozumu prírody byl nadhozen. Proto v této otázce
možno mluviti, o úcelnosti, o cí/li atp. Ale ne tak, že
bychom lidské snažení chteli zastaviti nebo popohnati
tvrzením a vírou o úcelnosti a cílevedomosti nebo ne
úcelnosti a dlenevedomosti Ihc1sképrirozenosti, pokud
pri lidské plodnosti pLlsobí, nýbrž tak, že práve na
opak urcitou lidskou s n a h u vezmeme v pocet pri
vyšetrqvání cin i tel LI, které v lidské porodnosti a
plodnosti pLlsobí; a ovšem i pri zjištování cíle, k,e kte
rému se zde jde a který má b),ti dosažen.

Je pokles plodnosti úcelnou realisací, je oprávnen?
Je - ale ne proto, že by snad šlo o úceil'l1oUreakci l~d
ské prirozenosti (biologicnosti), ale proto, že rada ltdí
úmys,lne omezuje svoji plodnost za urcit)'m cílem.
V tomto smyslu jde o cílevedomou zákonitost. Jest
tento paldes porodnosti správn),m, nemáme proti ne
mu vystupovati? Není správným a musíme proti ne
mu vystupovati, protože poškozuje život a cíl urcitého
národa atp.; to ale ne proto, že by byl jakýsi nadlid
ský zákon, že národ má žíti a rozmnožovati se, aile
proto, že jest rada lidí, kterí to chtejí a tomuto chtení
se onen pokles prící. Tito lidé ale nechtejí vzestup po
rodnosti proto, že by jimi mluvila ona vyšší nebo
hlubší »prirozená« tendence, ale tato tendence - so
ciologicky vzato - v z n i k á chtením techto lidí. vý
sledek bude podle souhry chtení - nehlede ovšem
k jiným cinitelum - techto dvou skupin lidí. Treba
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Stefan Žeromslli:

Duch literárniho snobismu.
J sem si vedom pri psaní techto rádku, že vrhám na sebe

podezrení, jako bych byl záškodníkem vzruchu a úsilí umelcil
slova, zovoucích se fu turisty ci jinými -isty. Avšak nikoliv!
Pravdivé umení je vecným novotarením, funkcí nikdy ne
ustávajícího pokroku, a vÍCe - uprímný prítel umení nemuže

být protivníkem i nejpodivnejšího novotarení. V dané otázce
jde o cosi naprosto jiného: o uvažování, zda pri novotarení,
o nemž tu budu mluviti, jde o skutecný pokrok, o ušlechtilost
ducha, odvrat od vecí starých, zjalovelých, známých, puste
jednotvárných do sveta úplne neznámého, nového, ci zda máme
co ciniti s pokrokem nižšího, nicotného rádu, se starým zná
mým snobismem bez ušlechtilosti.

Zjev ve sfére umení známý pod názvem futurismu se zro
dil v Italii. Futurismus je »strih« italský, prirozený výkvet

pemeril v oné zemi, v letech válce predcházejících. Zacalo se
ve Florencii. Jistá skupina umelcil a literátll, vychovaná ve
stínu dverí Ghibertiho, jaksi v objetí Donatella, Veroccia, Mi
chel Angela a Leonarda da Vinci, znudená do dna duše nikoliv
tvorivostí, ale kultem techto starých mistru, hnusem neustá
lého otrockého kopírování a mluvení o jejich dílech, a znajíc
dukladne onu bývalou Italii od prvních dnil svého detství,
zacala Italii milovat svým vlastním zpil sobem. Byli to ve
smes mladí hoši, kterí planuli žhavou touhou vyrvati nepríteli
ješte neosvobozená území - terra iredenta. Dostali se tak pri
rozenou cestou citovanou k zbožnování síly novodobého státu

práve vzíti národ, stát v jeho kolektivnosti. Pokles
nebo vzestup plodnosti jest práve projevem a funkcí
této kolektivnosti. Prící se pokles porodnosti úkolum,
které národ má, jeho mravním povinnostem? Prící
natolik, pokud je vetšina clenll tohoto národa proti
pokl,esu porodnosti - neprící se však, je-li vetšina pro,
i kdyby nekolik jedincu sebe ohnivejšími slovy horo
valo pro vzestup plodnosti. Úcel a cíl je dán práve
chtením, které v národe vládne, a tím je dán i mravní
imperativ: tímto chtením se práve urcuje, má-tl'i ci ne
má-li. Je ovšem možno, že onech nekolik jed11'otliv:cll
rozkreše (at již slovy nebo administrativními ciny)
chtení v ostatních clenech národa - v tom prípade
mravní imperativ je na jejich strane, ale je také hned
plnen, nebot vzniká svým plnením. Jde o pomer 50
,ciální »síly« onech jedincll a ostatní masy. Nepodarí-li
se jim to, nebyla pravda na jej i c h strane a proto
nehnuli masou národa a proto skutecným cílem ná
roda byla stabi,l,ita populace nebo její redukce: národ
nebyl životn'Ý (sociologicky vzato) a proto ani nepo
mohla myšlenka zvýšení porodnosti, vdíatá v onech
nekolika hlavách.

Snad mi nekdo namítne fatalism. Byl by to však
omyl. Težko ovšem vykládati. Jde jen o to, že v so
ciologii je clovek nejen subjektem, ale sám sobe i ob
jektem, címž vzniká ješte myšlenkový paradox: cl'ovek
chce a jedná, ale zároven stojí i mimo. A cím citli
vejší problém, tím citelnejším je tento paradox. Zde
jsem konecne psal ne o problému populace, ale o tom,
jak se v otázkách populacních máme principiálne clí
vati. Bylo by chybou, kdyby,chom ztratili zde vedecky
kritický a tedy i sociologIcký odstup. V onom para
doxu je ale konecne prob,l'ém celé etiky a vlastne 
konec koncu - i celá tragika cloveka: být a vedet.

Literatura a
v ,Umenl

v jeho továrnách, ke koncepci útocnosti i rozpínavosti nejen
územní, ale i duševní. Tvrditi, že základními prvky jejich
pc.esie budou odvaha, schválnost a vzbourení. Rozhodli se uci
niti štítem tvorivosti »útocný pohyb, horeckovou bezesnost,
dostihový beh, pohlavek a pest«. Umínivše si prekonati nejen
v sobe, ale i ve verej nosti vliv Carducciho, Fogazzara, d Anun
zia, v estetice a filosofii Benedetta Croceho, odhodili dokona

lou formu verše a dokonce, i pouhé jeho zdání, kladouce místo
neho verš úplne volný, jakož i zdání »esencní barvy pouhého
slovníku«. Nové krásno mela povstati tím zpusobem, že by se
kladla slova tím porádkem, jak vyvstávají v mysli umelcove
s vypuštením všech znamének spojitosti, címž by bylo docílena
zduraznení dynamicnosti tvurcího aktu. Byla odstranena všech
na rozdelovací znaménka a byly naopak za deny aritmetické

zpllsoby scítání, {)dcítání, násobení, delení, znak rovnosti a do
konce - nuly. Došlo k myšlenkové anarchii. Všechny psycho

logické problémy byly {)dstraneny a mely být nahražcny na
zíráním na hmotu. Pomocí »dostatecne ex.presního pravopisu«

meli futuristictí reformátori nadeji na vytvorení tak živé a
jasné onomatopsie, že jim tato poskytne takové jistoty pri
vyslovení sl{)va, že budo uslyšet život stroje v pohybu, beh a
svist remení, hluk továren, dupot koní, vytí vichru a tresk
padaj ících strom li. Zhuštení metafory pro pochopení tak zva
ných »myšlenkových uzlll« melo vytvoriti nové »krásno rych
losti«. K tomu cíli smerovala reforma tisku, spocívaj ící v za

vedení ruzných typu písmen, a ovšem i strídání písma ruzné
barvy na téže stránce, což melo zdllrazniti sílu i význalTl textu.

V plastice vystoupili futuristé vztekle proti tak zvanému
»ideálu krásna«, proti manii stavení pomníku jako barbar
skému prežitku. Rozhodli· se vyrvati socharství z vlivu Recka,
Michel Angela i gotiky. Když Francie hledala ukradenou
Monllu Lisu a když celá Florencie vrela žalem i hnevem, za
notovali fu turisté ve svém Jiste »Lacerba« divý jásot, zduraz

tiujíce, že je taková mak>vanice docela nezajímá. V druhém
paragrafu svého manifestu zatoužili futuristé zniciti díla Rem
brantova, Goyova a Rodinova. Talentovaný umelec a essayista
oné skupiny, Ardengo Soffici, potíral Rodina s nebývalým zá
palem. Malíri a sochari futuristictí psali jednak manifesty,
jednak tvorili díla »originální v pojetí a absolutne nová« 
j;,ko je Umberto Boccioniho »Elasticnost«, Carola Carra »Dy
namismus lidského te\a«, Rusola »Dynamismus automobilu«,
Severiniho »Ples Tabarin«, Ardeni Sofficiho »Syntésu mesta
Prato«, - jakož i v sádre 13occiniho »Syntésu dynamismu
cilc:veka.«

V literature vedle zaj ímavých prací Palazzeschiho muže býti

nejvíce charakteristickým príkladem futuristické komposice dílo
F. J. Marinettiho »Zang Tumb Tumb«, obsahující popis dojml"1
z bitvy pod Drinopolem. Hle, úryvek:

>l- Poledne % fléty psí štekot dni tamblumb otres Gar
gareš rána treskot marš Šup tornistry karabiny podešve
železo konské ocasy skríne židé všelijaké pecivo na o1eii
písnicky krámy rány blesk plyn dusno cynamon tísen príliv
odliv pepr šup srnrad vítr pomorance v kvetu falut vražda
kosti šachy karty jasmín orech + muškátový kvet + ruže
arabeska mosaika svine chlívek partyky náter holí = žra
nice + vítr + žáby fuj tornistry karabiny dela železo
atmosféra = olovo + láva + 300 smradll + 50 Vlll1í sil
nice matrace prádélko konský hnuj svine nik flak ohromn~
hromadit velbloudy osly - - -«

F. J. :Marinetti píše v predmluve k tomuto svému dílu, že
se rovná svojí intensitou 2500 stránkám naubertovým a že je
ideálním postrehem sveta dosud ješte nezbádaného.

V dobe svetové války se zúcastnili futuristé cinne boj li. Psali
své výplody v letících aeroplánech, nebo ležÍCe ve streleckých
zákopech. Nej~eniálnejší z nich - Giovani Papini, samouk .
vzdálil se od své školy takrka nezmeritelne, padnu v k nohoum
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Kristovým. o ostatních, s výjimkou Marinettiho, neslyšeti už
zhola niceho.

Futurismus nalezl stoupence všude - ve Francii, v Ne
mecku, v Rusku, ve Španelsku a dokonce i v exotické Brasilii.
Ve Francii byl vyznavacem futurismu talentovaný poeta Ko
troll'icki, Polák puvodem, jenž prijal jméno Guillaume Apolli

Daire.Ten nepsal svého jména malou pÍsmenou, podržel rov
než ustálený pravopis francouzský, odhodiv jenom znaménka,
zatemniv tím nejen svuj styl a jasnost predstav, ale i obrazu.

] a vychovaný ve veliké kulture francouzské, nevyhazoval te
cek a cárek z presvedcení. Odh<ljzoval drobotinky, drže se prece
jen staromódní« obsahovosti, veda, že jediné tak muže reelne
pusobiti na ctenáre. Ale nedalo mu, aby prece jen text neroz
házel pro docílení snobistického efektu: porádal své verše
v obraz fontány, mandoliny, automobilu. Dokonce i své vlastní
jméno uzavíral v lustr, 'tvoril z liter hodinky, kravaty a po

dobné hrícky, což vše bylo - rea1isací krásy rychlosti. Do
sáhl spíše krásna novinky, originality, ci výstrednosti. Bibliofil
jeho knihu postaví s blahým lehtáním v kraj ine srdecní do
své police, a, snob ji uciní svým praporem a štítem nového
t'mení. Dbá-li každý poeta o výzdobu své knihy, mohl to dle

své libosti uciniti i Apollinaire a dáti do knihy to, co pova
žoval za krásné ci nevyhnutelné.

Futuristický proud, provandrovav Nemeckem, kde vydal ne
kolik hodnotných del ve sfére dramatu (Hasen c1ever), dorazil
do Ruska, a teprve zde roztáhl svá krídla k plnému letu.

Útok na Puškina byl jen »s!ibným« zacátkem. Atakovány,
amozrejme. zásady gramatiky, pravopisu, písma, práva pro-

sodie, i sám význam výrazu, a prirozene i rozum, a konecne
i sama poesie.

Výtvory Vladimíra Majakovského jako »Oblak ve spodnic
kách« byly prekládány a je je alespon možno pochopiti. Ale
nejopravdovejší tvorivost tohoto poety. jak se jeví v »heroic
kém, epickém i satirickém obraze naší epochy« s titulem »Mi
steryum Buffs«, jakož i v poematu »150,000.000« je plne po
chopitelnou, myslím, jen lidem zvlášt prizpusobeným. Jde zde
o vylícení poslední války, kterou vede živel revoluce, predsta
vený asobou gigantického ruského I vana, s celou buržoasní
kullhrou. Zosobnením této kultury je »\iVilson«, sídlící v Chi
cagu. Prichází clovek kllll a dere se do s'tátu \iViJsonova. vVilsoll

roztíná Ivana šavlí a ponevadž ten je nabit revolucí, vylézají
z roztatého kone-cloveka ruské gubernie a vycházejí na výboj.
\\%on je obrácen v popel, když chtel svým zadkem udusiti
slunce. Pogromu padají za obet náboženství, musea, poeti. Mi
nulost je znicena i s celou svojí kulturou.

Výrazem onoho období revoluce, kdy obecnou vírou jejích
stoupencu bylo heslo: - »Na místo víry v duši - elektrinu
i páru, - místo trpení nouze je dlužno uloupit bohatství všech
svetu, - toho, kdo je starý, zabít - z lebek nadelat popel
nícky!« - je nesporne Vladimír Majakovský. Je to pocta
mas, agitátor promlouvající stylem stále hrubejším. Predsta
viteli reakce proti kubo-futurismu sovetského snobismu jsou
výtvory nové školy zvané imag·inismem. Jsou to poeti - Va
dim Šeršenevic, Anatol Marienhof, Alexander Kušikov, Ruzik
rvnev a nejschopnejší z nich Sergej Jesenin. Jsou rovnež cti
teli i pevci revoluce, ale vyjadrují ponekud jinou stránku. Ope
rují dovedne blouznivostí,

Z jejich díla promlouvá ves, obycejná krajina, úcta k selské
práci a k promene zrna ve vezdejší chléb.

Jeseninova poesie »Tovaryšc, Pcvucij zov, Otcar, Prišestvije,
Oktoich; Preobraženje, Inonja«; s poematem A. Bloka »Dvc
nadcat«, a s poematem Andreje Bjelého »Christos voskres«

tvorí skupinu výtvorú rázu mystického. Poetové tito verí, že
Rusko je zemí, kde v krvi a mucírnách revoluce se dokonává
porod nikoliv idejí, ale samého tela nového sveta. Tito lidé

mají ruskou duši a dávají jí promlouvati svými pracemi. Když

607

zahynul carský stát, rodí se v jejich ruské duši vlast vnitrní,
zeme ducha, z níž dle jejich víry má vyjít a vtelit se idea re
voluce. Jsou pevci prvního zvestování jara tohoto nového Rus
ka, zovouce jej »grad Inonja, gde živiot Božestvo živych«.
Inonja nedlí kdesi v dáli, ale prebývá v duších soucasných lidí.
Je nutno tedy bojovat a pracovat, aby nedlela pouze na jedi
ném míste, ale rozšírila se na celý svet.

Dostojevský stejne jako Andrej Belyj, Blok i Jesenin verí

v dokonalost toho, co se deje nad nimi i pred nimi, a co již
bylo splneno vládou. Dostojevský neví, ci se tvárí nevedeti,
jak a kdy se Rusko vrhlo na Polsko, a jak rukama zkrvave
llýma polskou krví prikulo muceníky ke trunu svého cara.
Mluví bez zajíknutí, že »osudem Ruska je všesvetovost nikoliv

dobytá mecem, ale silou bratrství i bratrské touhy po sjed
nocení lidí«. - Mužíka ruského nazývá krestanem, téhož mu
žíka, jenž stvoril nejen samu ohromnou vec, ale dal onomu
ohavnému aktu slovo známé dnes v jazycích všech národll:
- pogrom, mužíka, jenž ze své reci vydobyl nejohavnejší
kletbu na zemi, ci prísloví, vplétané takrka v každou vetu.

v každé otevrení úst, v každou myšlenku, jež nazývá Šcedrin
»upominovenem o materi«.

Poeti moderního Ruska ve svém snobismu nevidí, nebo se
- což je nejmožnejší - tvárí, že nevidí strašlivého prolití
krve, dokonaného a dokonávaného stoupenci jedné doktriny na
stoupencích doktriny druhé. Primhuruj í oci llad strašlivými

zlociny. Kristus se jim, snobum, stal nevyhnutelným apará
tcm, takrka stylistickO'tl figurou, ozdobou verše, pohodlnou
myšlenkovou zkratkou, a nadevšecko - pohodlným, farisej
ským výkrutem ze strašlivé pravdy, Jejich mystický entusias
mus je stejne jako u Dostojevského poesií »erární«. Více
kultury, více pokory, více pravdivosti i uprímnosti, a méne kri

ku a. agitace - to by predevším slušelo ruským duchovním po
cinllm, které chtejí napraviti celý svet. Ovšem - nejen poeti,
ale i myslitelé jakol Sergej Hulgakov hlásají slávu Ruska jako
vzor celému západu. »Ruská zeme je stále živá, a Kristus
chodí po ní jako pred tím v hadrech otroka.«

Povcdel jsem o snobismu tolik zlého, a pri loucení s ním

musím povedeti i slovo teplejší. Podobá-li se pokrok graficky
prímé linii, predstavuj íc snobismus vlnu. Plní poesií jalovou
poušt, díry zanesené prachem, obléká nejposlednejší behnu ša
tem poetické nevinnosti aZ do obecného zhnusení a výbuchu
no\'é, zdravé generace. Snobismus je pokrokem duší druhého
rádu, jalových, mrtvých v sobe, epigonlL Snobismus se musí

osvetlovat svítilnami Thackerayovými, aby nebyl príliš drzý a
nesahal po vavrínech; které pl-ísluší zdravému pokroku.

Elahoslavcný je [1eust~lý pokrok, jenž neustupuje pred nicím,
jenž je si hluboce vedom s\'ého vývoje i behu. Pokrok nelze

uzavrít v žádnou doktrinu, vyrve se z kteréhokoliv obetí, aby
hledal formu stále dokonaleFí. Není možno ho vmestnati

v rámec žádné politické strany, neboí úlohou jeho je premena
cloveka, snetí jeho pout, aby se stal svobodným synem boŽÍm a
bratrem synll božích. A snobismus? Snadná odpoved.

Dopisy

o program nové strany.
V ážený pane redaktore!

Sledoval jsem Vaši anketu a musel jsem nutne prijít k zá
veru, že se neco; chystá. A logicky jsem z Vašich anket videl,

že bude tuhý boj. A je. Naríkáme na prepolitisovanost, a ted
lI"jednou hned dve nové strany. A já cítím v zákulisí nekolik

nových režisén'J, již nám chystají nová další prekvapení. Myslím,

že vina spocívá ve všech Vás, kterí stojíte' prímo u zdroje
politiky. My ostatní snad obdivovatelé mužeme porádati nejvýš
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akademické diskuse o tom, co by bylo' lepší, nebo co by ješte

se dalo napraviti. Když jsem cetl již podruhé celý program
Národní Strany Práce, zamyslel j sem se nad ním a s leccíms
jSém nemohl dohre souhlasiti; domnívám se, že její zakla
datelé" mezi nimiž ctu jména sympaticky znející a dávající mi
záruku opravdové seriosnosti, si svuj program náležite uvážili,
a že se cítí dosti silnými, aby jej mohli tak, jak jej vytkli do
dusledkll provésti.

Pr,ogram tak ideální predpokládá však lepší a hodnotnejší
stoupence, než nám dovedly naše dosavadní strany vychovat,
a bude míti nová strana tím tedy tcžší práci. Bude nutno nové
stoupence (nechci použíti onoho zdiskreditovaného a jedno

stranného názvu »stranníky«) z principu preorientovat, naucit
se dívat na základní pojmy politiky zcela s nových hledisek a

pod novým zorným úhlem. Budc nutno v nich vypestovat
znova Z:diskreditovanou lásku k »vlasti«, k onomu velmi aJ:>
straktnímu pojmu, novou úctu k vláde a k úradu vubec. Dnešní

vláda peti lidí dovedla tak dokonale všcchny tyto pojmy u nás
nepolitiku zvrátit a postavit na falešné základy. Nejsem pesi
mistou, pane redaktore, ale každý rozumnc myslící clovek musí
mi dát za pravdu. Trpko o tom mluvit a tím více nám soucas

níkum, kterí nemáme dosud náležitého odstupu od veci.
Již asi pred rokem, když bylo u nás rozpušteno obccní za

stupitelstvo a kdy se vedelo, že dríve nebo pozdcj i budou nové

obecní volby, ríkával jsem svým známým, již mají stejné ná
zory, že by bylo nutno u nás (myslím v našem mcste) založit
r.ovou stranu lidí politicky neorganisovaných a lidí rozumných.
Cosi jako bývala strana realistu. Vychovat obcany k lepšímu
politickému názoru, demokratictejšímu a tolerantnejšímu, to

považuji pro svou osobu za prední úkol nové strany. A pak,
až i ti prostí obcánkové, ten tolik vysmívaný stav malomešfáku

pochopí, co jest to prázdnota hesel a lesklá slova, pak bude
mnoha sthnám tak úzko, jak je, dnes, myslím, Národní demo
kracii. A bude jich mnoho, které umrou na úbyte. Ztlstanou
jim pouze výkonné výbory a, po prípade i místní výbory, ale
bude jim chybct to co ciní stranu stranou - straníci. I u llás

máme zajímavou organisaci národne-demokratickou, která se
ve své výborové schuzi jednomyslne usnesla zustat v ltme
strany a vyslovit vcdení svou dtlveru a vernost'. A dobre k tomu

podotkl kterýsi z místních plátku, jinobarevný, že tato organi
sace má vše co potrebuje a že jí chybí pouze clenstvo.

Tak mimochodcm mi napadla zajímavá myšlenka a hned za
tepla Vám ji zdc sdeluji. Co kdybyste udelali zas novou anketu
(máte v tom prece Už tradici) asi o tom, co kdo z nás nc

organisovaných soudí o tom novém programu té nové strany.
Mohlo by to být po svém zpusobu velmi zajímavé. Ale to j~:J
tak jak ríkám mimochodem.

V dokonalé úcte Váš Vám oddaný

Trebíc, 24. zárí 1925. Josef Kosí!?, stavitel.

Ješte o proletárském a lidovém umení.
Vážený pane redaktore, Budapešt, 25. zárí 1925.

pan Karel Capek napsal do 33. císla »Prítomnosti« krásný
clánek o »Proletárském umení«. A clánek jeho skoncil nikoliv

proletariátem, nikoliv lidem, ale - lidmi. Pan Capek neprímo
tu rekl svatou pravdu, že dnešní život politický i umelecký pro
slovo »lid« zapomíná na lidi, že v dnešní dobe politických a

umeleckých kast zapomíná se všeobecne na to, že tyto kasty
jsou jen umelé, ncsmyslné a pomyslné, nikoliv skutecné. Sku

tecní jsou lidé: já, Vy, pan Capek, naše služka, V~clav Vopicka
z Padous, proste všichni tak jak vedle sebe stojíme, jak se ro.

dímej, žijemC\ a umíráme. A my všichni máme jisté touhy, do
cela nepatrné, možná i hloupoucké, intimní - ale takové, které
velice milujeme a kterých se nechceme zbaviti. A kdybychom
se jich zbaviti musili, mrzel by nás celý svet. Nekdo je štasten,

muže-Ii si koupiti záclony do' pokoje, jiný touží po tom, aby
r.1el hezky svázané knihy a tretí treba zase chce jenom tolik,
aby jeho díte bylo hezké a pekne oblecené. Vidíte, to jsou
takdvé hloupé, pesmyslné tUžbicky, které nás jednotlivce ciní

štastnými, které zalévají naše bytosti teplem, jasem - radost
ným úsmevem. Snad ani páni Capkové netuší, co sbližuje pro
stého cloveka s jejich umením. Predstavte si, že dva zamilo
Vaní, hovorívají o témže, i oni touží, aby m'eli domecek a na
oknech záclonky. A aby meli deticky ...

Reknete mi snad, že tohle není obsah a umelecký vÝznam
»Ze života hmyzu«. Máte pravdu: ale touhle malickostí se
Capkové priblížili svým dílem prostému cloveku a tím okamži
kem priblížili mu i umení. Ukázali mu jeho sama jasne a ne
hledane, jasneji a bezpecneji než na pr. Ibsen. Nebot tragedie
jaké prožívají lidé Ibsenovi, nejsou tragediemi všedního a bež
ného života. Za to záclonky a deticky j:;;ou U'tázkami každého,
jsou naprostou skutecností. Nuže a zde zacíná to umení pro
I i d i, nikoliv pro lid. Jen a jen pro lidi.

V heslu »umení pro lid« leží težký omyl. Lid - tot jakési
kompaktum neurcité, mnohotvárné a beztvárné, všezájmové a
bezzájmové, proste neco, co nelze dU'bre srovnati v urcitou linii,
ba ani prostorove ne. »Lid«, tot takové hrozné abstraktum,
s nímž si nikdo neví rady a nej méne umení.

Jest snad »Iidem« obecenstvo, sedící v divadle, nebo obe
ccnstvo, ctoucí knihy? Jest »Iidem« obecenstvo, navštevující
výstavy? Ne. Anebo težko jest oznaciti toto obecenstvo ne

urcitým slovem "lid«. Jsou tQ lidé. J s,ou to jednotlivci, kterí
v divadle hledají ncco specielne svého a každý neco jiného,
stejne jako každý z nich v románe nalézá neco sobe blízkého
a na výstavc každému se líbí jiný obraz anebo z téhož obrazu
se mu neoo líbí více než sousedovi. N uže, a co nyní s heslem:
umení'pro lid? Nemelo by se toto heslo opraviti v heslo: umení
prO' lidi? Myslím, že ano a že pO'tiU'mumení nejen by sebe pri
blížilo lidu, ale i lid sobe. l\emluviti k lidu, ale k lidem, ke kaž
dému jednotlivci. Proto, aby ten jednotlivec vedel, že autor
mluví k nemu a s ním, že píše pro neho, nikoli pro jakýsi lid.
Vždyt my, treba máme neustále v ústech slovo »Iid«, nejsme
prívrženci massovosti ci kol1ektivity. Každý z nás, necht je to
národní demO'krat ci komunista, jest individuem pro sebe a
jestliže už v živote politickém musí si nechat líbiti, že ho na
zývají lidem, je na svoji intimní individualitu tím více žárliv.

Proto chodí do biografu, nebot tam vidí individuality a tam
také 'tomu nejzarytejšímu komunistovi ohromnc imponuje silný
jedinec a nikoliv beztvárný zástuj:1 lidu.

A umení? Umení trídní nedovede a nemuže proniknouti vše
obecne už proto, ponevadž jest urceno jen jisté kaste. Ale
nemuže proniknouti ani »umení pro lid«, ponevadž každý z nás
si rekne: to není pro mne; já nejsem lid. Nebot i oznacení:
u men í pro I i d jest kastQvnictvím a každé kastovnictví

uráží. Uráží i toto kastovnictví umelecké protQ, ponevadž v tom
okamžiku, jak se rekne: »deláme umení pro lid«, rozširuje se
propast mezi tvurcem a konsumentem. Každý z nás máme rádi
nekterého ze spisovatelti. Jakmile však tentQ spisovatel by rekl:
»já delám umení pro umení a nikoli pro tebe,« jsme uraženi
a prestaneme ho milovati.

Myslím, že pan Capek mel ješte ve svém clánku ríci: já

ncdelám\ umení ani prO' buržoasii ani pro proletariát, já ho de
lám práve pro tebe, který mne cteš. Jak vezmeš moji knihu do
ruky, jsme kamarádi. Já ti vyprávím neco hezkého, stežuji si
na to, 00 mne trápí a ty se mnou to hezké prožíváš a stežuješ

si zase mne. Máme se rádi, jelikož jsmtj mezi sebou. Já te ne
považuji za lid nebo za hlupáka a, ty mne zase nepovažuješ za
bartipána z parnasu. My si rozumíme a rozumíme si proto,
jelikož jsme I i d é, kterí si vzájemne mají co povedeti.

Ne tedy umení pro lid, ale pro lidi.
S veškerou úctou Váš B. Miiller.


