
162 vzletu; nalezne-li se v jeho kritické zv li a roztňíštěnosti sem tam
kotrsek poznání nebo v;ilrazu, jest to vždycky rozŤeděn]f Marten.
Proto pln1fm mravnim právem odkopl, abych užil jeho vlastního
slova, od sebe Marten parasity, když byl poznal, že nejen z něho
žijí a tyjí' n;.ibrž i zrazuji jeho ideály. ,,Ze zásadních drivodri,..
napsal o něm jeho osobní pŤítell, ,,rozešel se nadobro s kruhem
Moderní revue' jíŽ kdysi věnoval své nejlepší síly, a trpce byl
zklamán, jakmile seznal, že jeho pňísná a drisledná povaha je
s ní v nejpiÍkŤejším rozporu. Marten odmítal tento směr se vší
rozhodností a bolelo jej velice, bylJi s kruhem Moderni revue
ztotožfiován...

Niko|iv, toho.nesmí dopustiti ani pňítel, ani odprirce, aby byl
míšen s touto žalostnou družinou. Nikoli: Marten byl někdo, kdo
stál duševně vždycky osamocen a nejvíce v době, kdy zdvihali
jej na štíť ti, kteŤí měli k němu vnitŤně nejdále. V tom jest a bude
již jeho pfcha i čest, a nejen dnes.

,,Národ spraYeďlivf55

První tňi leta války světové budou zapsána v pŤíštích dějinách

české duše jako lhnec a Počdtek. V nich vyvrcholila se její krise

data staletého, ale započala se i jejÍ obroda. Jsou to leta nej-

pustší tmy, ale i chvíle prvního risvitu. Tma byla opravdu tak

hustá, že kdekdo mohl ji hmatati; risvit jest posud tak nejisty, Že
jest tŤeba vnitŤní ethické podmínky vÍry, abys ho postňehl.

Tato tŤi leta byla jedinečnou zkouškou české povahy, ale
i jedinečnou školou českého ducha. V rrich proběhl českj č]ověk
širou škálu citovou, od nejkrajnější skepse, ano i od záchvatri
černého zoufalství, k nejsvětlejším nadějím, k nejradostnějším
jistoťám. Tato t,ňi leta byla ohromn1fm sÍtem duchri. V nich buďto
ztratil jsi riplně a naprosto víru ve své češství, rozuměj v jeho

hodnotu a sílu živototvornou, v jeho oprávněnost, k nejvyšším
riťvarrim života pospolitého, nebo zÍskal jsi navždy pŤesvědčení
o suětouém posldní a v1fznamu své národní duše - pŤesvědčení,
kterého ti iiž ani smrt nevyrve.

Tato IeLa budou pňedělem: pňed nimi bude jednou|eŽeLi sturg
tgp češstuí, typ Ťekl bych vnitrozemni, vnitrohraničn;i, kterf ne-
cítil se povolán k tvorbě zcela svéptávné, svézákonné, Samo-
svojné, k tvorbě nejvyššího ťrtvaru národního života, státu; za
nimi nou lgp češs!uí, kter1i vyjíždí na /colbjště suětoué jako činitel
suětoug a cítí se strrijcem svého osudu, pánem svého určení, rovn1|l
mezi rovnymi.

Zkouška, která dolehla v těchto letech na česk;f karakter, byla
z nejstrašnějšího, co dá se mysliti; ona lámala všecko, co nebylol  -  Antonín Macek v Z|aLé Praze.



164 jednoho jádra a zrna; ona rozloŽila všecko, co nebyl sám ryzí
vzácny kov. V této zkoušce obstál, s radosLí a hrdostí to pravím,
nejprve českg lid. Lid, koŤeny národního stromu, ukázaly se
zdraqfmi. Staré mé pŤesvědčeni, že jeJi kde možno dnes nalézti
ještě hrdinské ctnosti, noblesu duše, velikost srdce, schopnost
žíti zhluboka a umírati prostě v této velkosti, bez Íráze a t,hea-
tralistiky, jest, to v lidu, potvrdilo se mně riplně. Ne sta, ale
tisíce prost1fch duší, prost;fch tou prostotou, která jest, sou-
značná s velikostí, šly v rozhodnou chvíli oddaně rra smrt za
hlasem svého svědomí; a jsou bezejmenné rovy, nectně se zemí
srovnané, které bude nutno vyvfšiti jednou na mohyly krá-
lovské: co z nich tryslrá, jesť světlo víry v člověka.

A po druhé: čestně obstála v této zkoušce opravdová česká
inteligence, to jest českd duše tuoíiud, básnická a umělecká. Na
štítě spisovatelstva českého - rozuměj opraudou clr básníkri-
tvrircri aé veršern, aé prÓzou - není poskvrny. Nebylo mezi nimi
zrady, zbaběIosti, zapÍrání národních ideálťr; nebylo pŤizpriso-
bivosti a smlouvání v tvorbě; nebylo ristupkri a zapírání. Až
ožije nejedno bílé místo v knihách za války tištěn;fch, podiví se
pozdější, kolik statečnosti projevilo se mezi česk;Ímí básníky-
tvrirci v době nejhorší. Pravím to ne lehkomyslně a nazdaňbrih,
njrbrž po rozvaze a s drikazy; pravím to však také ne bez radosti
a ne bez hrdosti. A statečn1fmi objevili se ze spisovatelstva nejen
ti, na něŽ ukázala persekuce prstem1 stejně statečně vedl si na
pŤíklad BÍezina, o němž neví toho širší veňejnost; neskr;fval
a net,ajil se ani dost málo sv;.im hrd;fm česk1im pňesvědčením,
svou krásnou si]nou věrou národní - a pravím to zase ne na-
zdaŤbrih, ale po šetňení.

A odměna této vnitňní čestnosti jesť také již patrna: jest,
u zesíIení české tuoiiuosÍl, která, dá brih, porosí,e. Vyšlo nebo
vzniklo za války několik děl básnick;1ich, aé veršem, aé prÓzou,
z nichž vane na tebe jinf duch a dech, než b;fvalo pravidlem
pŤed válkou: duch vnitňní volnosti a svéprávnosti, odvahy a sta-
tečnosti, která má bouňkovou vrini; duch velik;ich obzorri myš-
lenkov1ich; dech teplé něhy, pravé lidské ricty a sympatie; díla

stejně jemná jako silná; díla hrdé pokory pŤed opravdoqfmi hod-

notami božsk mi i lidsk1fmi i bojovného odmítání slabostí a vad'

byť vlastního národa a vlastní zemé; díla lásky trestající i milu-

jící, opravdu tvoňivé. Nic nevadí, že nové intonace některého

z nich nerozpoznali vrstevníci, zapňedení do své malicherné

mst,ivé zloby; rozpozná ji tím bezpečněji budoucnost.
Zdrav mi objevily se tedy nejen koňeny, ale i peů a hlavní

větve národního stromu; vichŤice světová nevyvrátila ho a ne-

vyvrátí již. Těch, kdoŽ ztratili v ní svou národni duši, jest mno-

hem, mnohem méně než oněch, kdoŽ nalezli jí i království jejího.

Zvadl1fmi a mrtv mi objevily se jen jednotlivé větve; ale ztráta
jejich, není pochyby, nemriže než posiliti celkovélro zdraví.

Těmito mrtqfmi větvemi ukázali Se namnoze lidé, kteií měli
b1iti, kdyby svět byl logic\i, dÍevem nejsvěžejším a nejzele-
nějším: politikoué z profese. Vedle několika politikrl opravdu
velkodušn;ich, cel1fch lidí a dokonal;ich mužri, kteŤí rozpoznali
v rozlrodnou chvíli hlas národního svěclomí a šli za ním, vyskytli
se i politikové, kteÍí pňizprisobivost vedli až na samu mez zba-
bělosti a bezkarakternosti osobni i národní; lidé malé vÍry,
jejichž duše nikdy nepoznala toho, bez čeho není tvoŤivého člo-
věka, bez čeho nemriže bfti ani tvoňivého politika - a všichni
politikové opravdu velcí mně to potvrdí -, enthusiasmu uelikého
cjle. Není možno zavírati zraku pŤed skutečností, že několik mužrl
na zodpovědnfch mistech, několik mužrl v dčich neobstálo
v karakterové zkoušce, jiŽ pŤinesla osudná tňi let,a.

Co s nimi?
odpraviti je, odpovídá Viktor Dyk ve stati ,,Amnestie ná-

rodní?,. 9. srpna. ,,Je-li kdy v našem Životě národním dána mož-
nost udělat v české domácnosti poŤádek, je to dnes. JeJi kdy
okamžik zbavit se pŤítěže, je to dnes. Je-li kdy pŤíležitost pro-
vést,i očistu našich Íad, je to dnes... ,,Běda tomu, od něhož po-
horšenÍ pochází! Amnestie národnÍ není u nás na mÍstě. Naopak
nutno si velmi .dobňe pamatovati, jak se kdo choval v dobách
zkoušky... ,,Necháme-li si pŤerristi pňes h]avu b1ilí dnes, kdy
bylo možno je vyplenit, nemrižeme čekati nikdy uŽ, že se nám
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to podaŤí. Národni amnestie byla by, jak se dnes věci mají, zlo-
činem na věci národnÍ...

Proti názoru f)ykovu nelze namítati nic než tuto maličkost:
amnestie, pokud vím, pňedpokládá nejprve spravedliv;i soad
a spravedlivy rozsudek a odsudek. A zde jest v argumentaci
Dykově trhlina, která žádá si pozornosti každého čestného Čecha.
Až posud slyšeli jsme totiž jen obžaloby, četli jsme jen utokg _
nebylo posud soudu. Ale nikdo spravedliv1i neodsoudi někoho,
kdo nebyl souzen; a bez soudu odsoudí jen toho, kdo, ačkoliv
podezŤel;i, ač]roliv obžalovanf, soud správně složen1f odmítá
a na něj se nedostavuje.

To jsou mravnÍ zásady, kter;ich jesť t,ť'eba si uvědomiti a bez
nichž není moŽna nijaká obroda veňejného života českého. od-
mítáJi p. Dyk amnestii, provádí politické hgsteron proteron,
Nejde o amnestii nebo o neamnestii - jde o soud. Naléhejme
nejprve na spravedliv1i soud, správně složen1f, a nuéme podezňelé
nebo provinilé, aby se pŤed něj dostavili a jemu podrobili.

Česká polit,ika v poslední době dorristá nové doby a jejích pos-
tulát,ri; obrozuje se, pňerozuje se; chce b1ft,i velikou demokra-
tickou polit,ikou, dristojnou nové doby, politikou orientovanou
dnešní situací světovou. Iťou typ češství chce uskuteč ovati:
typ češství silného. Jest pŤirozené, že v této době vzplanul boj
mezi star;ilm a nov;/.m typem češství; všecko, co lpí na starém
pohodlí, vzpírá se pŤirozenou setrvačností novému pňísnému
ideálu. Nového obrodného a očistného hnutí jest t,Ťeba jako jar-
ních větrrl a letních bouňek; nebylo by bez něho pŤíštích žní.
Ale všem, jimž jsou drahé nové politické ideály vpravdě demo-
krat,ické, musí záležeti na tom, aby tato obroda české duše nebyla
poskvrněna kňivdou, násilim, terorem, lstí; aby v novou nádobu
nebyl vlit, star]il, zkalen obsah; aby noq|' duch neuskutečĎoval
se starjlm hmotaňstvím a star;im zuŤením, neboé brzy zkazil by
se a zvrhl by se jimi v staré zlo.

Nebezpečí demokracie s|ttje demagogie; to jest Istivé masko-
vání soukrom1fch sobeck1fch pasí obecn mi národními zájmy
a prospěchy. Požadavkem pravé demokracie jesL četiti dema-

gogii * ťrkol nade všecko nesnadny, žádajici pravidlem více

ásobní statečnosti i prozíravosti, než jich žádá odboj proti tyranii.

To byla inspirace projevu prof. PekaŤe ze dne 14. srpna: zkost,

venkoncem čestná a svědčící o jemném svědomí, aby mladá naše

demokracie nezvrhla se v demagogii. V1iraz nebyl ovšem ve

všem šÚastn1f ; než prof. PekaŤ opravil jej dodatečně v odpovědi

Dykovi z 23. srpna, vytknuv pňímo, že projevem jeho chtějí

kr;fti se mnohé osoby skutečně provinilé, na jejichž ochranu nebyl

myšlen.
Ani těchto Ťádkťl ričelem není omlouvati provinil;fch nebo

chrániti jich od soudu a trestu. Chtějí dosíci jen Ťádného ňízení

pro každého nebo alespoĎ možnosti, aby každ;f jakkoli podezÍelf

národně mohl dovolati se čestného soudu spravedlivě sloŽeného.
Neboé nejde jen o politiky - ty soudí opravdu sdostatek jejich

veŤejná činnost a malodušnost její stačí k odsudku riplně; jde

i o osoby na jin]i'ch políeh činné a podezírané z národni zbabě-

losti nebo proradnosti.
Jako všelék doporučuje se neustále dnes se všech stran suor-

nosÍ. Ale léčba svorností jest sebeklam. Svornosť jest mecha.
niclr1i vnějškovf princip, jímŽ nedosáhne se nikdy vnitŤní
jednoty. Žaaati svornost v dobách velikfch, kdy bojuje spolu na
život a na smrt svět star1i' a nov1f a kdy lraždému jest rozhod-
nouti se buď pro staré nebo pro nové, jest absurdní. Ale čeho

musíš žádati od nové demokracie české, jest prauda a sprauedl-
nosÍ; jen ony vytváť.ejí vnitŤní jednotu a sounáležitost, bez níž
není t,vorby politické. A boj mezi star;fm a noqím povede jen

tehdy k vítězství nového, bojujeJi nové touto sprár'rrou a ryzí
met,hodou. Svět noq.i zvitézi jen tehdy, pozná-li správně, kdo
k němu náleží a kdo jest z tábora opačného; omyly v tomto roz-
lišování platí se nejdráže.

Byl velikf demokrat česk;i, velk moderni člověk česky auant
la lettre, ktery již pŤed 35 lety jedinečnjlm zprisobem vyslovil
požadavek pravé demokracie, ztělesnil vzor, k němuž pňál si,
aby spěl a dospěl jeho národ.
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Leť vzh ru, prapore náš mléčně bílf,
PŤemyslrlv orle plnf vzdušné síly' -
pod tebou květ se rozloŽ krásou tklivf:
jak bíI! bťlh to ndrod sprauedliu1jl

To je slavnf pŤípitek Nerudriv národní budoucnosti české
v básni ,,Moje barva červená a bílá.., první ze Zpěv pátečních;
odkaz Nerud v, kterého není možno číst,i dosti pozorně, v němž
co slovo' to myšlenkoq.i ňád. ,,Jak bÍl;f brih to národ spraved-
liqf !.. Povšimni si, že Neruda netoužÍ po národě svorném, n brž
právě a jedině: spravedlivém. Národ svorn1ir byla by prázdná
fráze, poněvadž svornost jest něco zcela trpného a pňizprisobi-
vého; on žádá qfslovně božsltou aktiunou ctnost spravedlnosti.
Spravedlivf k sobě, spravedliv1f k jin;im, v tom je celá pravá
demokracie.

Boi o noví' českf soeialism

Den 12. záíi l9|7 bude jednou zapsán červeně v moderních
českjlch dějinách politick;Ích a kulturnÍch: bude v nich datem.
Ten den pŤineslo Právo |idu Prohtdšení zásad směru radikálně
socialisticltého, jak se na nich pňed měsícem usnesli ričastníci
oposice podepsané Františkem Modráčkem, Antonínem Pikem
a Aloisem Syňínkem. Tyto zásady byly vydány pŤed několika
dny samostatně jako brožurka o šestnácti stránkách s vodem
Františka Modráčkal. Tento červen;f sešitek měl by b;fti dnes
v rukou nejen každého sociálního demokrata, n;ibrž i každého
vzdělaného Čecha, jemuž není lhost,ejn;i běh věcl veňejn1fch,
a vic: jemuž není lhostejna naše moderní tvorba politická a so-
ciální. KaŽdá jeho ňádka, každá jeho věta měla by bfti čtena
i prom;išlena s pozorností.

Tento tenk červen;il sešitek jest nejprve bezesporně první
obrodn;fi čin v dnešním ripadku českoslovanské strany sociálně
demokratické. A po druhé: váže se k němu pium desiderium
nejen jeho vykonatelri: aby se stal vfchodiskem píišt'i jednotné
strany dělnické, sociálni strany opravdu české nejen národnÍm
pňíslušenstvím sv ch členrl, nfbrž i duchem: sv1fmi zásadami po-
litickfmi, hospodáÍsk1imi a kulturními.

Smysl jeho poselství jest stejně prost,f jako radostnf : počíná
se boj za novy, česk;i socialism proti posavadnímu oficiálnímu
směru sociálně demokratickému, kterf byl pouhou odlikou ně-
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