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V jednom románě Hamsunově těší se milenci, že budou pĎi-
kládati do sugch kamen pozlacené dííui, ne obyčejné, nfbrž po-
zlacené. A podobně pošetile jest mně dnes, kdy namáčím pero
k těnrt,o ňádkrim, nejradostnějším, které jsem kdy napsal. Chtěl
bych potápět ne pero, ale brk nebo štětec do inkoustu nejméně
stÍíbrného a kresliti jím alespori na pergameně a pos1ipati nej-
méně práškem z nějakého zlatého rjlžoviště.

Neboť: stalo se to pŤece skutkem, Pňes všecko! Quand méme|
Pňes pekla nástrahy! Več doufaly miliony, zač umíraly, o čem
snily ve chvílích nejvyšších, zač umírali, o čem Žili i skonávali
naši nejlepší v Ťadě generací a generací, stalo se skutečností.

Rakousk;i bábe} leží na zemi a jek, ňev a kvil, prach a puch,
kterjr stoupá z něho k nebesrim, jest velik1i. VěŤil jsem vždycky,
Že padne, a často jsme o tom hovoňili za války s pňáteli; a jediná
byla starost, kterou jsem měl pŤitom: aby nebylo pííIiš mnoho
našincri, jež rozmačká pod sv;imi troskami. Pravda, dost,i jesť
j ich, kdož zahynul i ,  pŤímo nebo nepŤímo,vjehossutinách; alena
tom se, doufejme, pŤestane. Statisíce našincťr zemŤelo za něj z do-
nrrcení: pŤímo za něj, nepňímo jen za svou vlast. Nyní bude alespoů
opačně: kdo zemĚe, zemňe píímo Za Svou českou vlast, za svťrj
českf stát: svobodn1jl občan svobodně Za Svou svobodnou zem.

Rakousko padlo, poněvadž bylo shnilé. VŽdycky se mně
zdálo, že v něm, prostňed Evropy, potkaly se dvě veliké krajnosti
evropské' ale bez své velkosti: Španělsko a Rusko. Zde v dneš-
ním Rakousku dožívala včerejší španělská bigotnost, včerejší

španělsk;i ceremoniel, včerejší dvorská španělská ztrnulost, ale
bez žáru svého fanatismu, bez děsu své t,emné ponuré krásy;
a zde dožívala i ruská despocie, ruská oficiálná zvťrle a tyranie,
ale zase bez svého Žáru, bez své děsivé hrťrzy, bez svého byzant,-
ského kouzla' Ve stňedu Evropy stdt prostfedností, to bylo Ra.
kousko. Němectrro nebo lépe Prusko mělo alespoĎ jakousi Surovou
energii, vnějškovou organisaci a povrchovou kázeĎ, jakousi hru-
bost, a syrovost, jeŽ mohla klamat,i o sobě a již mohli ně]rteňÍ
bráti za sílu; ale Rakousko nemělo ani toho: mělo jen neŤesti
a vady všech pochybn]iich ctností sq|'ch sousedri.

V Prusku byly zákony plněny alespoĎ vnějškově a té trochy
práva, jež byla občanu zákonem zaručena, Se mu dostalo; ale
v Rakousku nebylo ani toho. Zde dávaly se zákony pňímo prot,o,
aby nebylo jich šetňeno, a zde, cht,ěl-li jsi dosíci něčeho, nač jsi
měl nejlepší právo, musil jsi si toho vynut,iti a vyvzdorovati.
Z t'oho plynuly pak všecky rakouské zvrácenosti a paradoxy,
jichž básníkem stal se v několika sv1fch hrách, a zvlášt,ě ve Věr-
ném služebníku svého pána, nebožt,ík Grillparzer. Pruskf li-
terární historik nemohl pochopiti této hry, poněvadž, Ťekl ka-
rakteristicky, ,,stojíme dnes na iiné pr uní p dě,,. A jak by t,aké
mohl občan jen napťrl nebo jen načtvrt svobodn;i pochopiti této
hry, kde rekem jest idealisovan;Í lokaj, kterf sklízí s hoňce slaď-
kou tváňí urážku po urážce od svého pána a jeho blízk;ich, a za
všecko zachraĎuje mu jeho pňi, kterou on první zrazuje!

Vzpomněl jsem si na tuto žalostnou tragedii víde ského
poety, když jsem asi pňed desíti dny četl v novinách zprávu
o sebevraždě nějaké Excelence, šéfa kabinetní kanceláňe císa-
ňovy, jež se podŤezala' protože Rakousko se hroutí. PŤesmutny
sluho svétro pána! Ano, tys byl zde nutny, tvá postavička ne-
směla scházeti v historickém panoptiku těchto dn . SÍaré Ra-
kousko odc}rází v tobě, uboze a směšně věrn;f ! Až dosud všude
myši opouštěly loď, která se měla ztroskotati. V paradoxním
starém Rakousku však tonou myši s lodí, kterou opustil kapitárr
i ostatní dristojníci! Co také s životem' kter;i uměl jen slouŽit,
a sloužit ne obecnosti. nÝbrž osobní vúli určit,é osobv?
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lE1 Mnoho bych dal za to, kdybych věděl, jak dojal tvrlj osud
tvého pána; co asi prošlo mu hlavou? Ale jsem kliden, vím, že
se nem lím. ,,Bourbonové byli ze zdsadg nevděční,.. Ťekl vf-
stižně Vigny o posledním z nich, LudvÍku xvIII. o Habsbur-
cÍch neplatÍ ani to, platí jen s pozměnou: Habsburkové byli ne.
vděčni bez zdsadg, prostě svou pŤirozeností.

Věštba Komenského z jeho Kšaftu o návratu vlády k národu
v Bohu milovanému ŤeŤavěla nám v dušÍch celá léta a pŤirozeně
octla se na všech rtech, jakmile se směla volně rista otevňíti.

Ale pro tuto krásnou věštbu nerad bych, aby bylo zapomenuto.
odkazu Komenského, kter1f nám uložil ve svatou, velikou chvÍli.
Mám na mysli odkaz a pŤíkaz reformací ušeho žiuota, veŤejného
i soukromého, církevního i vrchnostenského, jak uložen jest ve
spise Haggaeus redíuiuus, že|, pňíliš málo známém.

Nečetl jsem z Komenského Ťádkrl, které by mě mocněji vzru-
šily než některé v této knížce obsažené. Zde mluví českf idealism
žhavě a světle, že nemrižeš nezachvěti se po stalet,Ích.

Tato knížka Komenského vznikla r. 1632, v době klamivého
a zdánlivého obratu veŤejn]ich věcí českfch. V list,opadu r. 1631
vtrhli totiž Sasové pod Arnimem, někdejším oficírem Valdšt,ej-
nov;im, do Čech a zmocnili se Prahy; malé vojsko Ferdinandovo
pod Maradasem a Gtitzem porazili pak u Nymburka. Česká emi-
grace vracela se houfně do vlasti, osazovala své někdejší statky
a obnovovala na nich ňády evanjelické _ nebo spíše: neobno.
vovala, starajíc se pŤedem o své časné prospěchy soukromé.

Komensk1i nebyl spokojen s jednáním těchto emigrant a ne-
jen jim, n1fbrž celé české emigraci k napomenutí napsal svého
Znova ožilého Aggea. Aggeus byl totiž prorok starožidovsky,
kter trestal Zorobabele a Josue a jinfch Židrl proto, že si vší.
mali, když se byli vrátili ze zajehi babylonského, sv1fch domrl
a palácrl, rolí a vinic, ale ne stavby chrámu božího. Jako nov
Aggeus pŤedstupuje tedy poslední biskup českobratrskf pÍed
vrchnost i lid, aby ,,k cestdm božím píiložili srd,ce a pĎičinili se
o vzdělání zase a spoňádání domu božÍho, což jest církev... Velikf
idealista domnÍval se totiž, Že pňešla již prudkost hněvu Hospo-

dinova, že Brih odpustil svému zpronevěŤilému lidu a uvádí jej

trvale do jeho vlasti. To byl ovšem omyl: již v květnu r. 1632 vy-
pudil Valdštejn Sasy a s nimi emigranty z Čecb; emigranti
odešli navždy do ciziny, kde čekal jich již otevŤen1f hrob. Alo
knížka Komenského zrlstává pomníkem veliké pňÍsné duše, která
pojÍmala běhy světa a života pod v1isostnfm zorn1fm rihlem
a byla trávena tím velkfm idealismem, jak vysloven jest v evan-
geliu Matoušově: Hledejte nejprve království božÍho a sprave-
dlnosti jeho, a toto vše (t. j. statky časné) bude vám pŤidáno.

Nejinak než prorok starozákonnjl pňedstupuje Komenskf
pŤed svrlj národ, lid a vrchnost, a mluví k němu boŽím jménem.

,,To, co piednáším, není lidská rada, ani mozku něčího zdání, ale
jistá vrile a rozkaz samého Boha... obviřuje, káňe, tresce' na-
pomíná, radí, pŤikazuje -_ pŤísně, neristupně, nebojácně. Pád
českf jest mu zaviněn vadami a hÍíchy českfmi, poklesnutím
české duše a její síly; a vyjít,i jest možno z něho jen hlubokou
proměnou všeho života, veŤejného i soukromého, církevního
i národního; jen podstatnou reformací ašech a ušeho: Iidu, kněží,
urchností i - re|ormdtor samgch.

Zde čtyňicet let pŤed pietismem hlásá Komensk zásady pie-
tismu: totiž odpor k neplodn1im subtilnostem hádek theologic-
k$ch a zfetel k reformaci žiuota. Život pŤedevšÍm tŤeba napraviti
a uspoŤádati v duchu evangelia Kristova, to ozfvá se neustále
z knihy Komenského1 a vrchnostem, panstvu, ducbovním i lidu
vyslechnorrti jest tvrdá slova kárná. Ve Francii, praví Komenskf,
persekuce protestantství od sedmdesáti let trvajicí zplodily na
tisíce mučednÍkri evanjelick;fch. ,,U nás nic toho! Proč? Vy, du-
chovnÍ, pŤÍčina jste, neučili jste lidu Krista samého, než učili jste

hádkám, což se v pokušení jako vosk rozplyne, neučili jste svor-
nosti, nežroztržkám, odkadž co pojíti mohlo, nežcožvidíme. Atak
na vás ty zpuštěné země, na vás ovšem zavedené duše naňíkati
mohou... Neboé, to jest jiná veliká vťrdčí myšlenka Komenského
v této knize: starost o jednotnou českomorauskou národní círketl.
Všichni vraétež se ke Kristu! Nenaz;ivejtež se již ani husita, ani
luterán, ani kalvinista, ani Ťíman, n brž kristidn, kíesťan|.



436 Duch pokoje a smíňlivosti, kter;Í vane zde z Komenského, není
slabost, nj,brž síla, jako sprostnost,již se neustále dovolává, není
chudoba, n1ibrž bohatství cluše, pov;išené nad sváry a roztržky
světa jevového.

Každy, kdo si pročte tuto knihu Komenského, Ťekne: ejhle,
program našeho moderního státu českoslor,enskélro. A mnolry
snad dodá: zmodernisujeme-l i  jeho myšlenky! Ale já odpovídám:
nikol iv, jsou modernější, neŽ se t i  zdá; jsou modernějši, než
dnešek tuší; jsou modernost, Sama. Synovství k Bohu, bratrství
k lidem - bratrství drisledně, nezastavující se pŤed hmotn;imi
pŤedsudky a neurážející se o n! -, kde jest co modernějšího?
A kde bylo to vysloveno drisledněji a ryzeji z ducha větší lásky?

Ne program, ale samo duchové poselství našeho novélro stát,u
pňedjato jest v této knížce Komenského.

Neboé: nesmÍ b;iti v našem státě duchovního, kter;ii by sloužil
hmot,ě; nesmí b1fti člověka, kter;Í by vinou naší na duši své rijmy
trpěl; nesmí b;fti chuďasa, kter;Í by prodával sílu svého těla
a s ní sílu suéáo ducha; nesmí b1fti rabstva ani duchovního, ani
tělesného. Řiší bratrstuí musi bgti cete a uplně tento noug stdt,
a w den, kdy se zpronevěňí tomuto poslání svému, vyéat buď
z koŤene a prach jeho rozmeten po tváňi vší země!

Měli jsme svrij stát, a ztratili jsme jej, ne bez své viny; ale
těchou a radostí naší jest, že jsme ho znovu získali sv]imi 

"á.Iu-hami, silou ducha i srdce.
Aušak: obtižnější než získati jest udržetí. A ud,žeti se ctí a slduou

budeme jej moci jen uguinutim ušech sulch sil a ctnosti.

odcházeií

Míním: kníŽata, králové a císaŤové; ne mistodržit'e|é, presi-
denti soudri a zemští i okresní inspektoŤi. Ti odclrázejí sice také
jako jednotlivci, ale typus zlistává - bude pňedstavován jen
jinjlmi exemplái'i; kdežto oni odcliázejí, zdá se, již jako druh.
Vyhynou brzy, možno Ťíci o nich pňírodopisn;Ím termínem.

Bavorsko, to selsky konservativní, těŽkokrevné a flegmatické
Bavorsko, stává se republikou; a Vilém II., nezŤekl-li se posud
tr nu, učiní t,o zítra' nebo bude s něho smeten. A po něm padnou
s něho i ostatní, takže do desíti do patnácti let nezbude z nich
ani jednoho v Evropě; i ti, kdož zvitězi|i v tét,o válce, nepňeŽijí
jí dlouho. Dohráli svou ťrlohu; pňežili se; a ukládají je již do
sbírky starožitností a kuriosit. A za dvacet tŤicet let budou ně-
kterého z nich, čistě vypreparovaného a v líhu naloženélro, uka-
zovat dětem; bude míti svou nálepku vědecky pňesnou a Spo-
lehlivou i svrij rodokmen; a Ťada obrázkri bude rekonstruovati
toto pňedpotopní zvíŤe v jeho rozličn1fch rikonech, kt,eré si pňíští
člověk bude moci již pŤedstaviti jen v obraznosti. Tu bude na
jednom obrázku da]ekohledem sledovat pohyby vojska a na
jiném v trysku piejíždět, podél vojensk ch Ťad; onde bude stňíleť
srnce nebo baŽanty pečlivě mu nadháněné - dl,ě stě za den! -

a jinde zase podepisovat ortele smrti. Slovem: dokonal zabi-
jáckf mechanism co nejroztomileji sehran a bezvadně Íungující.
Ale všecko již jen na obrázcích nebo v jin1ich napodobeninách.
Myslím, že dětem bucle pňi tom naskakovat husí kťrŽe a babičky,
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