
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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438 pamětnice těch star;ich časr1, budou trestat nebo odměíovat
vnoučata povídkami o těch vymňelfch nestvrirách.

odcházÍ také Vilém II., tento krvav;Í filosofickf tatrman,
a nutí t,ě, abys promyslil mnoho z kĎivolak;ich stezek, jimiž se
uskutečriuje dějinná spravedlnost. Jaká potvorná směs protiv
jest tento poslední Hohenzollern! Blouznivec i šosák, commis-
voyageur i romantik, prrimyslov;1i podnikatel i uměleckf dile-
tant! Všemu rozumět, všecko znát, do všeho mluvit, všecko
Íídit, o všem tlachat! Chtěl i malovat i komponovat, i básnit
i  vojevr idcovat i  c izí země objevovat-všecko, jako dět i!  Abás-
nil by, komponoval by i vojevridcoval by i objevné cesty by
podnikal, kdyby se to dalo poňídit, jen ťrsty!

Člověk zcela a riplně divadelní, bez jádra, rozběhl11i a rozšu-
měl1i plně v povrch. Stále na jevišti, stále pŤed fotografickou
deskou, stále na první stránce Woche! Kde Bismarck a jiní za-
kladatelé minulé pruské velkosti mlčeli, tam on t,lachal st,ále,
vyžvatlával se, mluvil pro galerii. Jaká podivná vnitňní a zá.
kladní neťrcta k sobě, tŤebas na vnějšek maskovaná sebeterčo-
vitější svat,ozáňí!

Jesť lrarakteristické pro něho, jak všecko chtěl rozhodovat
sdm, osobně. Svědčí to o hluboké nedrivěňe i v ideu, v methodu,
v zákon a Ťád ve světě i v dobré jádro lidské. Takov1f Vilém věŤí
jen v sebe, ve svou osobni inspiraci, ve svrij osobní nápad a pod-
nět -- vždyť on jest osoba posvčcená, vyvolen;Í nást,roj vrile
boží! Nic netvoňí podle něho idea, která nese poselstvÍ ke všem
Iidem a upravuje svět podle určitého ňádu; nic nedovede ňíci
člověIru, nic mu sděliti -bez režiséra Viléma, kter1i musí v kaŽ-
dém jedinečném pňípadě vždy znova osobně zakročiti! A člověk
má podle Viléma tupou duši, lrterá nic nedovede z poselství
božské ideje pochopit, a zlou, zvrhlou vrili, která nedovede bez
něho nic uskutečnit! Málokde a málokdy byl tak urážen a pod.
ceĎován člověkl

Jak velik;ir jest vedle tohoto žalostného, krvavého tatrmana
božskf mudrc čÍnskf Lao-tse Se Svou theorií dokonalé vlády.
Pravá vláda nečíněním, nezasahoudnim tvoŤi organicky tim, že

prostŤedku je bez pretense, jen vnitňnÍ autoritou, bez ndsílí; jest

io nic, jež tvoŤí všecko, prázdnota, jež ssaje plnost. Jak divošskf,

surovy jest, pojem vlády takového Viléma a ovšem milionri a mi-

lionri jinfch E.,*op"''ti s nim, kter;fm vláda jest, jen usoustav-

něné násilí a již nedovedou pochopiti, že rikol člověka jest ne-

konečně i skrovnější i hrdějši zároveů: co nejméné pŤekdžeti

sv1imi soukromě osobnimi choutkami a zác}rvaty prisobení a toz-
jévání božské ideje.. .

Politická filosofie Vilémova byla celá protekcionáŤská: Němci,

germánská rasa, jsou vyvolená rasa, jíž náleží vláda nad Ro-

*á.,y, nad stňedomoŤskjlmi národy, privodci revolučního chaosu,

hlavně Velké revoluce francouzské; a mezi Němci Vilém pňímo

jest vyvolen;f nástroj vrile boŽí... Jaké surově rrÍzké pňedstavy

L got'.' jsou skryty za těmito myšlenkami a hfbají jimi, dá se

těŽko vypověděti.
Podivná náhoda jest, že tento nriž, kter1fm se do krve zranil

dít,ě Vilém a jírnž povraždil i miliony svého národa, ukul a na-

ostňil - Francouzi ale není to ryzí náhoda, jest v torn hlubší

smysl, kterf napovím níže. Privodcem theorie o pov1fšenosti ger-

mánské rasy jest, opravdu Francouz, hrabě Gobineau, básnÍk

a diplomat, autor dialogri Renesance i u nás znám;Ích, ve své

knize Essay o nerovnosti ras lidskfch. Gobineauriv germanism

byl sen romantika a vyznam jeho byl docela platonickf; jeho

theorie vznikla v době největší politické bezmocnosti Německa

v padesátfch letech 19. st,oletí. Hrabě Gobineau pokládal se za

polomka staré šlecht,y, za potomka Frankťr a Norman , doby-

vatelr1 poňímštělé Gallie, a proto Gobineau rase sv:ich domnělj'ch

pňedkď pňiznává vladaŤské právo nad světem. Gobineau byl

i'as"l,ryi reakcionáŤ, rozhodn;i nepŤítel demokracie a revoluce.

,,V jádňe,.. napsal, ,,poloŽeni mého ducha jest takové: nenávist

áemokracie a její zbraně revoluce, a této nenávisti hovím, když

ukazuji v jejich pravfch rysech revoluci a demokracii, když

Ťíkám, z čeho ." ,odí (z pokažení germánské krve) a k čemu smě-

Ťujt (k riplnénru ripadku lidstva)... Závér Essaye Gobineauovy

jest vpravdě zcela pesimistickf : krev arijsko-germánská, jediná



140 vpravdě čist,á, jediná povolaná k tomu, aby zde uskutečnila
lečensk;f Ťád a vládu, byla pť.íliš často porušena nečistou
cizi, t'akže lidstvo čeká ripln;i nevyhnuteln;f ripadek, jehož
selkyně jesť již demokracie!

sklízně. Úroda, kterou nám živí svážejí do stodol a již porazili na 44Í

poli nebo sčesali v sadech, jest dílo našich velik;ich mrtq1ich
z celé ňady generací; vzrostla na národním hŤbitově, kterému se
právem mriže ňíci svaté pole.

spo-
krví
po-

Tyto romantické fantasie Gobineauovy pňešIy ve Francii bez
pozornosti, alespori širších kruhit literárnÍch a ovšem i politic-
Ir11ich. Gobineau byl do nedávna ve Francii neznám;Í. Ale Ápadly
do Německa a zde staly se vítan]1im olejem .'a plámen národní
samolibosti a v;flučnost,i, zažehnuty německ}irni ritosoty Fich-
tem, Gervinem, Heglem. Sestárl;f Wagner seznámil se osobně
s' Gobineauem, byl okouzlen jeho knihami. Bayreutské listy
st,aly se semeništěm myšlenek Gobineauov;Ích v Německu;
a Wagnerriv zeť' a.|."Y:"g";1i životopisec a vykladač, znám;f
kulturní filosof a hist,orik Houston Stewart, Chamberlain, spiso-
vatel Základri devatenáctého stolet,í (i my jsme si je pňeiožilil),
konstruuje sv j arijsko-germánsk;i ,,eáeltyp;.poate coli.'eaua ' ..
A zde jest jeden z pramenri, a hlavní ."ná, 

" 
něhož se napájela

polit,ická filosofie Viléma II.
Takové jsou osudy sobeckého snu francouzského reakčního

romantika. Staly se zkrvácen;7m těiem v Německu. Neboé Fran-
couzové bojí se sn , a nehrají si jimi; vědí, že jsou někdy nebez-
pečnější nežli granáty a šrapnely. Ale německ;f ''",.ldo-""-
barbar chce si zapálit,i o ně cigareiu a žasne, když se roztrhnou
a zraní jej a jeho blizké,..

Pojetí vlády i slávy u Viléma II. bylo surové a nízké. Vlád-
nouti vpravdě mriže jen ten, kdo nejlépe a nejvíce slouží; a nej-
lépe a nejvÍce slouží m\!ui, neboé jejicn osoba nestaví se iiz jatoo
pňekážka mezi jejich dílo a život a svět, v nichž chce a má pri-
sobit. Božská spravedlnost oddělila pňísně od sebe slávu a život.
Kdo vztahu je za živ.anedočkavě .u." po slávě, chytá proradn;i
jen stín její, kterf sluje marnivost; neioé pravá skutečná slávajest vyhražena mrtv;fm. A právem: neboé oni jediní dokonale
a cele slouží živym.

Byl bych rád, abychom si to vděčně uvědomili právě nyní,
v tento štědr;i, laskav;Í podzinr národní, v dobu íaší národní




