
44, o dobré vládě

odcházejí potentáťi a pňichází Dérnos, lid. Lid, kter;;i posud
sloužil, má naráz vládnouti; co pňirozenějšího, než že toho ihned
nedovede a že musí se tomu učiti, jako se musi človělr všemu
učit,i? Kdo neuměl vládnouti a kdo zahynu] na to, že se tomu ne-
dovedl nebo nemohl naučiti, byli včerejší panovníci. Pravé vla-
daňení není nic neŽ schopnost určiti ndležité místo kaŽdé osobě
a kaŽdé věci v ňíši, praví stará moudrost qichodní. A podnes ne-
bylo dáno definice správnější. Postauiti prauého muže na praué
místo - that's the question. KaŽdf z nás umí něco lépe než
ostat'ní, a byé to bylo jen nalézti na zemi špendlílr nebo rozškrt-
nouti sirku; kaŽd;i z nás ze všeho, co provádí, svede něco nejlépe,
nejv;irazněji, nejšťast,něji, nejdokonaleji; nuže, jde o t,o, nalézti
to na něm a opatňiti mu to jako ukal a funkcí obecnosti. Budeš to
konati st,ále a jen to, abys to konal, možno-li, s láskou ještě větší
a s dokonalostí ještě vášnivější.

Taková musí b1Íti k němu ňeč vladaiova.
I\ejlépe vlást,i znamená mít,i v nejvyšším stupni tento dar

divinační a tuto schopnost organisačnl. B ti vladaŤem, to jest
právě sloužiti této své schopnosti zcela neosobně a uelce; vyko-
návati ji jako uměleck;i talent. I v star1ich aristokratickfch
Ťádech vládli nejlépe ti, kdož se dovedli obklopiti nejlepšími po-
mocníky, to jest lidmi nejschopnějšími a nejzpilsobilejšími, ne
milci a kamarády, bez ohledu na osobní zálibu. oč více platí t,o
pro demokracii?

Pňi demokracii není, pravda, veliké nebezpečí osobní záliby
pro určitá individua, ale jest jiné nebezpečí, vpravdě stejně

osudné: záliba v určitych skupinách nebo tŤídách lidí. My všichni

věŤíme, že demokracie jest proto lepší než aristokracie, žo ne-
tarasí nebo méně tarasÍ možnost k vládě lidem nejrriznějším, jen

když jsou zprisobilí. La carriěre ouuerte aut talents... drdha ote-

uíend talentŮm,tak vystihl hluboce Napoleon smysl Velké fran-
couzské revoluce; a pokud se touto zásadou Ťídil ve své vladaĎské
praxi, byl jejím pokračovatelem a dovršitelem.

Ale co Ťíci demokracii, která by favorisovala určité skupiny
lidí, zástupce a pňíslušníky určité strany? Nic, než Že by byla po
pňípadě méně demokratická než stará aristokracie. Neboť: de-
mokratičnost jest, víra, že v zdstupech klíčí a roste světlo a pravda,
jiné světlo a jiná pravda, vyšší a silnější než v jednotlivcích, po
tajemnfch zákonech, které objeví a zformuje jednou snad so-

ciologie. A dobr;i vladaŤ jest ten, kdo dovede tuto tajemnou sílu
zástupri vyjmouti a užíti jí k dobru obecnému a celkovému. Noua
moudrost vladaňská bude v tom, abY pi.išly ke slovu tyto zástupy,
v tom, kolik mají skrytého napětí, enthusiasmu, tepla, síly, lásky,
víry. Na Ío by bylo tŤeba zaňíditi jakési noué odbornictvÍ, jinaké

než posavadní rrizná odbornictva vědecká nebo znatelská.
Četl jsem nedávno kdesi, že v české demokracii budou vlád-

nouti tato odbornictva vědecká nebo profesionálná. Nevím, jeJi

to poslední slovo moudrosti, ano mám jisté pochyby v tom
směru. odbornictví jest' krásná věc, ale kolikrát zaběhne se do
slepé uličky a musí pňijíti neodborník, laik, nebo i posmívanf di-
letant, aby dat nov;f podnět, novy náraz, kterfm by se vypros-
tilo odbornictvi ze svého odborného zaujeti i zajetí! Neklammež
se: odbornictví zaručuje často jen slušnou riroveĎ Ťemeslné do-

konalosti, slušn;f síupeĎ hladké rutiny... tedy vesnoěs ctihodné
ctnosti starého světa. A|e noug slát,, noud moudrost vladaňská?
Zd'až ony budou se moci spokojiti těmito ctnostmi pŤíliš staro-
žitnfmi? Myslim, že nilroliv; že vedle odborníkri pŤijdou ke ct,i

dňíve nebo později i uniuersalisÍé, lidé nadanl tou vlohou divi-

nační, jíž by mohli vyčístize zástupri a hromad, co v nich klíčí

a roste a co zítra nebo pozítňí v nich uzraje i co vymyká se posud

každému odbornictvÍ, ano nemá posud ani jména, ani tvaru,
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444 co jest žiuot sdm v plném a tajemném smyslu tohot,o slova.
Pravá demokracie jest ta, v které vládne opravdov1;i skutečn;i

Život, a ne fantomy minulosti nebo dogmatická schemata pňí.
t,omnosti. Naše demokracie bude se musiti zaĚídit,i tak, aby vy-
lučovala z vlády co nejméně ze skutečného života, nebo ještě
lépe: níc ze skutečného života. Naučit,i se tomu nebude ovšem
snadné a není pochyby, že ji čeká krušná škola, která nebude bez
omyl , chyb a nezdarťr; ale jimi se právě člověk učÍ.

Vládnouti dobňe, praví stará v1iichodní moudrost, jest nej-
prve odčiniti staré kíiudg. Nic tak neuvádí do školy spravedlnosti,
nic tak nebystňí a nejemní tento cit jako tato škola; kdo odčiní
staré kňivdy, nedopouští se tak snadno nov;Ích, nedopouští se
jich tak snadno jako ten, komu nebylo pŤáno vystoupiti na je-
viště v riloze nápravce star;7ch nespravedlností' Nová naše vláda
na štěstí nemá nedost,atek pŤíleŽitost,i k tomuto krásnému a naclto
nesmÍrně uŽitečnému rikolu. Nejen stará domácnost rakouská,
i naše česká domácnost, pňedválečná post,arala se o to, aby bylo
opravdu co napravovat.

Takovou starou kŤivdou posud neodčiněnou jest na pňíklad
osud velikého českého skladatele Josefa Bohuslava Foerst,ra,
žijícího ve Vídni - z kondic. Foerstrovi, tomuto nejspanilej-
šímu duchu moderní naší hudby posmetanovské, t,omuto veli.
kému spiritualistovi mezi česk1iimi hudebníky, osobnosti nej-
]rarmoničtější a nejlíbeznější, která dovedla spojiti v sobě jako
málokterá druhá odbornictví s universálností, na sklonku muž.
n;Ích let nedostalo se posud, co mu náleželo vším právem hned
na jejich začátku: učitelského riŤadu na pražské konservatoňi.
Není hanbou národní tato kňiklavá nespravedlnost a nevolá po
svém nejrychlejším odčinění?

Každj'ušlechtil;ii člověk, byé bylo mu i umění Foerstrovo cizí
a tŤebas jeho vkusu bylo jiné umění bližší, musí cít,iti takovou
kňivdu jako osobní pohanu a musí trpěti jí jako osobní urážkou.
Mravní noblesa Foerstrova nestrpěla by, abych jej vyvyšoval
na kor jinfch a chválil jej tím, Že bych jiné moderní české skla-
datele lraněl; a vpravdě není mně nic vzdálenějšího neŽ to. Jsme

tak šéastni, že márne tňi čtyii skladatele prvního ňádu, duchy

nadprťrměrné a napjaté k cílťrm nejvyšším; a byl bych rád,

kdyby jich bylo ještě více. Ale Foerster jest, z nich, a nic ne-

omlouvá, že se mu nedostalo posud spravedlnost,i. Co pravím,

jemu? Nikterak nejde o něho. TvoŤí v ristraní, ze zdrojri vnitŤ-

ního světa, cele zapŤeden;ii do svého nitra, a obětí byio by mu

možná zdvihnouti kotvu, vyjíti ze své hlubiny bezpečnosti

a vplynouti na zmítané kalné vody praŽského uměleckého života.

AIe: jde o mlddež. Jak;fm právem pŤipravili jsme ji svou ne-

spravedlnost'i o jedinečného učitele? Jak;im právem udusili jsme

jea"" složku v tvorbě národní, vyéali jeden kmen, kterj. mohl

nejen nésti mnoho ovoce' ale zroditi i deset větví a odnožri ji-

nfch? Nespravedlnost jest něco, co neškodí tomu, na němž se jí

dápouštíš, n;fbrž tobě, jenž se jí dopouštíš, a všem tv;Ím spolu-

vinníkrim, jimiž jsme v tomto pŤípadě my všichni, kdož jsme

posud mlčky pňihlíželi a nebouňili se. Platon to již věděl, všecka

v;ichodní filosofie to již věděla pŤed tisíciletími.
Není horšího jedu, kter;f by rnohl b;fti vlit v mladé tělo ná-

rodního státu našeho, neŽ nespravedlnost; a věňím, že se jí vy.

varuje. Ale neni nic krásnějšího, co by si mohla dáti do vínku

naše mladá vláda, než náprava takovych kŤivd, jako jest kŤivda

Foerstrova. Neboé Foerster není sám. Nedávno psalo se na pňí-

klad o dluhu české veŤejnosti otokaru BŤezinovi, na něhož musila

cizina ukázati prstem, aby se po něm ohlédli jisti čeští lidé'

tváňící se slep1fmi, kde jde o někoho, kdo nepatŤí k jejich dlou-

hému nebo kulatému stolu hospodskému. Bylo navrhováno, aby

mu universita dala katedru. Nevím, nebyloJi by to pro něho

darem danajsk1fm a bňemenem místo rilevou; ale tolik vim, že

veŤejnost, 5est dtuzna sejmouti s něho učitelskf chomout a uvol-

niti jeho síly k tuorbě bdsnické a že se to musi státi co nejdňíve'

Nebot: dobrá vláda jest tolik jako nejlepší hospodaňení statky

národními; ale statky národní nejsou jen pruty zlata a žírné

lány plidy, statkem národním pňedevším jsou síly duchové.

osvoboďte je, pňejte jim plného harmonického v;fvoje, a stvoňili

jste nepŤímo i dobrou vládu sv1fch věcí zemskfch a hmotn;ich.




