
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-

l - Vydal Alois SyÍínek ve Vršoviclch, Za 20 haléŤ .



170 meckého socialismu dogmatického, marxismu. oposice, která
rozcházi se nyní otevŤeně s vedením st,rany - nikoliv se stranou:
chce bojovati za své myšlenky v jejím rámci -, chce osamoslat-
niti české dělnicluo, ,,postauiti je na ulastni nohg,, (str. 9), a to
i hospodáÍsky i politiclry, a nejprve ovšem ideově.

Počátek války, clor,ozují pisat,elé, znamená rozpad interna.
cionály: ,,jest zakončena epocha mezinárodního hnutí socia-
|istického, vyznačující se duchovním v dcovstvím německé
sociální demokracie... Německá sociální demokracie zradila sám
smysl svého bytí, když se postavila první do služeb váll<y. Novf
socialism již jménem musí se od ní odlišiti, aby odmítl od sebe
zodpovědnost za hŤíchy, jichž se nedopustil a jež zavrhuje:
,,Socialism žije, socidlní demokracie učinila se nemožnou.. (st,r. 15).
Novf socialism bude tedy politicky pracovati za ,,lepším a spra-
vedlivějším uspoňádáním Evropy... Byl bych rád, kdyby byl pňímo
ňe]<l: za Evropu uspoĎádanou po zásadě národní svébytnosti
a národní státotvornosti. Jemu, jak q|,.slovně vytfká, musí zá-
ležeti na tom, aby dnešní krveprolévání skončilo se ,,zhroucením
tyranského .systému, z néhož vyšlo...

Slovem: noqi socialism politicky musí napraviti to, na čem
prohňešovala a prohňešuje se stará sociální demokracie: musí vy-
cházeti z národa a vraceťi se k národu - musí dávati nejprve
národu, což jeho jest,. Konkretně politicky mluveno: musí pra-
covati k tvorbě a vybudování národního státu.

Hospoddískg chce nov;i socialism usilovati ovšem o zrušení
ňádri kapitalistick1fch, avšak ne státnÍm vyvlastněním, n;ibrž
odstraněním poměru námezdného, družstevní organisací na
státě nezávislou; soustava mzdová budiž nahražena společen-
skou smlouvou pracovní. odtud d raz, kterf klade na vfvoj od-
borové i družstevní organisace dělnické; žádá pŤímo, aby již
mládež ve školách nižších i vyšších byla vychovávána pro hnutl
družstevní.

Tento radikálně sociální směr pokládá se sám jen za pokračo-
vání a vyvrcholení oposičního hnutí, které žilo od počátku ve
straně sociálně clemokr'atické a projevilo se r zn1im zprisobem

v její minulosbi; ťrvod p. Modráčkriv jesL historickou skizzort,

vypravující jednotlivé f.áze Lét'o oposice. Pňipíná ji nejprve na

osobu Antonína Pravoslava Veselého, pŤedčasně zemŤelého re-

daktora Záte, a karakterisuje jeho konflikty s vedením strany

nejen jako osobní a citové, n1ibrž i icleové. ,,Byl to rozpor,..
praví qÍznamně p. Modráček, ,,mezi silně konseruatiuním a po-

někud cizoltrajnym duchem strany a mladšími dělnick;fmi sna-
živci ,  kteňí...  nadáni jsouce českou citouostí, touži l i  po tom, aby
české hnutí sociálně demokratické vyvolilo si poněkud jiné, po-
krokouější a samostatnější dráhg, uíce ulastní a méně dogmatické.,,

Později byla to oposice, která probojovala první dělnickf
konsumní spolek v Praze a položila základ k hnutí družstev-
nímu. ona rozvíŤila také hnutí proticentralistické, boj proLi paktu
s rakousk1im ristňedím odboroqfch orgarrisací, podle něhožvšecky
samostatné odborové spolky české měly b1fti pohlceny centrálami
rakousk1fch spolkri odborov1ich. ona pracovala spekulativně
a vědecky v Akademii na revisi marxismu a na modernějším
pŤetvoŤení jeho nauky. ona vystupovala proti sociálně demo-
kratické politice na Ťíšské radě, která byla ve vleku a v područí
německé sociální demokracie a byla ryze oportunistická. ona,
umlčená v prvních tŤech letech války, hlásí se dnes o slovo
a první její čin jest takov1f, jaky musí b;fti: obŽaloba zbahnělého
siabošského vedení strany v době válečné, klet,ba vržená mu do
tváŤe. Žhavfm Že|ezem vpaluje mu na čelo potupn;f cejch, jenŽ
nebude tak snadno vyhlazen: , , . . .Strana šla mnohem dále, nežl i
sám policejní režim od ní vyžadoval. Místo aby zachovala pa-
sivitu, ričastnili se jednotliví pŤedáci strany i tisk strany (aŽ na
malé čestné vfjimky) v čele s Právem lidu pňímo aktivně patrio-
tické polit,iky válečné a mluvili v tom smyslu za stranu. Agito-
va]o se pro upisování válečn;fch prijček v dělnictvu; v době, kdy
ňádila u nás nejstrašnější persekuce, činily se projevy patriotické
a byzant,inské; když v cizině počalo se mluviti o svobodě českého
národa, psaly se za stranu prudké články proti tomu, a vše to
uváděno v souvislost s programem, politikou a usneseními sjez-
dov1imi pŤed válkou! Namisto socialistické hrdosti viděli jsme
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servilnost,' namíSto proletáňského vzdoru slabost hraničící
s denunciací!..

Kdyby bylo tňeba nám, jimiž sm;ikalo ve sv;ich sloupcích
Právo lidu, za naši klidnou, věcnou kritiku dostiučinění, měli
bychom je rryní riplné. . ' tak riplné, že|, že nem že bjlti ťrplnějšího.
Nejen největší theoretik strany, n1fbrž i nejryzejší a nej-
opravdovější osobnost strany František Modráček musil ka-
ra]<terisovat její vedení, jak to učinil, ačkoliv činil tak jistě s bo.
lestí a lítostí; nebylo zbyt,i, chtěl-li mluviti pravdu a vystihnouti
skutečnost. Bez tohoto kolektivného sebepoznání není možná
obroda - a Modráček věí'í v obrodu strany.

PŤál bych si, abych v ni mohl také uvěňiti.
Byl jsem z t"éch, kdož roku 1897 exponovali se do krajnosti

za stranu sociálně demokratickou v jejích tehdejších bojích s ná-
rodními sociály, až jsem tím poškodil a ohrozil svou tehdejší ne-
patrnou existenci hmotnou. Nepravím toho, abych se tím vy-
chioubal; nebyl to heroism, bvla to prostá povinnost věrnosti
k pňesvědčení a idei, a mnozí jiní zachovali se stejně jako já.Uvá-
dím to pouze jako vnitŤní legitimaci svého zájmu na dnešní krisi
st,rany sociálně demokratické: nejsem trpn m divákem a pozo-
rovatelem vnitňně nezričastněn m, jako nebyl jsem jím po celá
leta jejího pozvolného ripadku. A nerad bych byl proto vyloučen
i z naděje a víry v její obrodu.

Ale obroda ta má podmínku sine qua non tvorbu sociálnou
v duchu a karakt,eru českém.

Marxism jest, cel;fm svym rázem plod metafysiky typicky
německé. Marxism není jen nauka národohospodáňská, jest i ur-
čitá tendence spekulativná: dialekticky dogmatické znásilíováni
skutečnosti apriorn;fmi formulemi.

Má znaky německého ducha, kterj'neučí se v pokoŤe srdce od
skut,ečnosti, jenž těžko se v ni vm1išlí a vciéuje, zato tim ochot-
něji ji půehlíŽí a brut,alisuje. Zjednodušuje rád skutečnost, a její
nekonečnou sloŽitost a rozmanitost hrubou, tyransky tvrdou
formulí. Tak t,aké Marxriv historick1|r mat,erialism není než zná-
sil ování nejrozmanitějších činitelri v vojoqich, mravních, spo-

lečenslr;fch, politickjch, jedním jedin;fm, tec}rnicky v;Írobním,

právě jako logika marxistická není než automatick1f ňetěz krisí,

to jest násilností.
Tento zptisob myšlení jest podsta-t,ně cizí a prot,ivny jin;im

národrlm, a tuším také nám Čechťrm' Není náhodné, že právě

v Anglii došel marxism nejmenšího rozšíňení, jako není náhodné,
Že ma zde ve fabiánsk;ich povstal odprirce tak zásadní. Sebe-
ironie fabiánská2 jest praqi protijed marxovského dogmatismu.
A není náhodné, že ani pravověrní marxisté francouzští nepňijali
bez proměny historického materialismu. Stačí piečísti si knihu
některého pravověrného marxisty francouzského, na pň. George
Renarda Le régime socialiste nebo Jaurěsovy Etudes sociales,
abys pochopil, jaké nesnáze pťrsobi jim theorie nadhodnoty
a zvláště historick;i materialism, kter;f se pŤíčí nejvíce ryze idea-
listické tradici francouzského socialismu. Jesb zajímavé sle-
dovati v knize Ant. Labrioly3, jak románsko.latinsk;í duch musil
si pŤebásniti historick materialism pŤímo v epopej mravního
risilí, aby jej mohl pňijmout,i a stráviti. A stejně revoluční syn-
dikalism Írancouzsk1j,, jejž pť'edstavuje ve F'rancii Confédération
générale du travail, o němž se tvrdívá, že v něm oživuje marxism,
prisobí sv;im rázem spekulativnfm spíše jako jeho protiva: jeho

kult všeobecné stávky jako mythua dává celé nauce ráz tak ra-
dikálně idealistick1i a náboženskoromantickyr, že by ji Marx jistě

odsoudil s opor'ržením jako utopii, právě jako zavrhl kdysi jako

chimérick cel1ir dosavadní socialism francouzsk;?.
Neklamu-li se, je v české duši t1fž zásadní odpor k marxistic-

kému dialektickému dogmatismu. České duši pňíčí se tato stro-
jová v;iroba pojmri a ňetězcri pojmov;fch, narlan;Ích tyranskou
mocí určovati skutečnost i v jejím budoucím v;fvoji. I náš nej-
stňízlivější a nejdťrslednější logicista Chelčickf jest, vzdálen této
myšlenkové despocie a jest nekonečně laskavější ke skutečnosti,

2 . ,,V této době získali jsme neocenitelného zvyku smáti se volně sobě samfm. . ...
Bernard S aro ve ,,Fabiánské společnosti, co vykonala a jak to vykonala.., 1892.

3 - Essay o materialistickém pojetÍ dějin.
4 - Georges Sorel: Úvahy o násilí.



1?4 z jejiž struktury dovedl mnoho vyčísti. Českf duch neznásilĎuje
jinJrch myšlenkou, česk;f duch touží zaníceně slouŽiti myšlence
a obětovati se jí: v tom jest, základní rozdíl dvojího národního
ethosu, kter;f není moŽno ničím vyrovnati...

Jen tím vysvětluji si, že udržela se a vzr stala u nás strana
národně sociální, která neměla vribec ideovélro podkladu ani
privodní jednotné methody hospodáňského boje. Žila prostě a pro-
spívala z toho, že celá ňada česk;.Ích duší nemohla pňijmouti
marxistickou nauku českoslovanské sociální demokracie a byla
odpuzována ještě více v praxi od jejího českého pŤekladu, pro-
sáklého cele duchem závislosti na vzoru německém.'.

Proto jest mně i pochybno, vytvoÍí-li nov1i radikálně sociální
směr Fr. Modráčka a soudruhri onu zák}adnu pro žádoucí sjed-
nocení všeho českého dělnictva ,,u jednu uelkou moderni stranu
politickou, u jednu uelkou odborouou organisaci a u jednu uelkou
organísaci družsteuní,,, po němž volá náš červenjl sešitek na
str. 9, pokud bude státi na pridě strany sociálně demokratické
a pokud bude chtíti pracovati v jejím rámci. To ostatně ukáže
nedaleká budoucnost.

Zat,im soudím, že čím opravdověji bude usilovati o to, aby
byl skutečně nov1fm,.česk1fm socialismem, tím rozhodněji bude
se rozcházeti i theoreticky se star;Ím marxismem a tím risilněji
bude musiti tuoí,iti ze suého a po suém, národně politicky, hospo-
dáňsky, kulturně i společensky.

Blízlrá budoucnost ukáže, jeJi radikálně socialistické kňídlo
Fr' Modráčka a soudruhťr s velik rikol, kLer stojí pňede dveňmi
a žádá si neodbytně svého ňešitele: dovedeJi sjednotit,i v jedin
tábor všecko české dělnictvo. Neboé po tom volá doba katego.
ricky. Žaaa si sjednocení stran a vlastně pro pňítomnost nej-
bližší jen duou sLran: jedné, která by spojila všecky, kdož ne-
chtějí pakťovati s minulost,í a záplatovati jí budoucnost, kdoŽ
Louži ze všech sil po samostatné tvorbě státně národní, a druhé,
v níž by se sešli všichni - h61grn' jak jim ňíci? - ano, všichni...
skromněiší, ,  .

FranÚišek lllareš osvoboditel

Oil laika pro laiky

František Mareš zapsal se nám všem nezapomenutelně v duši
sv;fmi posláními národními za války i pňed ni. Za války byla to
jeho st,aé ,,Strom.., v tomto listě otištěná, která vzrušila mysli
i širší veŤejnosti svou krásnou věrou národně kulturní; pŤed vál-
kou jeho akce za zlskánÍm vyšší jednoty národní pŤekonáním
tehdejší politicky stranické roztÍíštěnosti, tehdejšího politického
atomismu. Není náhodné, Že dnešek, poučen;f strašnou školou
pril čt,vrt,a roku, kter;i uplynul od tehdejšího podnětu Marešova,
snaží se uskutečniti jeho myšlenku; již tato vnějšková shoda
ukazuje, že myšlenka Marešova nebyla nic cizího, náhodného,
z ciziny pňejatého a, polapeného, n1ibrž něco, co rostlo z české
duše národní a jejího nitra.

Frant,išek Mareš ukázal se zde kulturním filosofem v plném
smyslu slova, to jest něk1fm, kdo vytyčuje ideály životu jednot,-
livcovu i hromadnému životu národnímu; kdo nalézá vyšší smysl
a ričelnost v dějích, jež bezduše provozuje a opakuje náhodná
životná empirie prostou setrvačností.

A|e tato část tvorby Marešovy |eži až na konci jeho posavadní
dráhy. Počátky její věnovány jsou badatelské činnosti odborné.
Mareš jest fysiolog a první práce jeho jsou, jak se iíká, exaktně
vědecké, t' j. obírají se odborn1imi záhadami na podkladě ex-
perimentálném. od těchto otázek ryze odbornjlch zvolna pňe-
cházel k záhadám všeobecnějším a všeobecnějším, do{.ikajícím
se podstat,y a hodnoty poznání vědeckého, tvoňivosti život,né,
irčelnosti, skut,ečnosti a pravdy, tedy posledních a základnÍch




