
o154 mrlže ned;fchat; a ťrplně lhostejno jest mu, v jakém stavu jsou

současná filosofie náboženská, současné náboženstvÍ i současné

církve. NetvoŤÍ jimi nebo z nich: n brž ze sebe a skrze sebe.

ony teprve er post jeho tvorbu životně náboženskou vykládají,

jí pio s.ebe zuŽívají, ji tňídí a etiketují nebo po pňípadě odmítají.

v1oto vášni nábožensko-životní, která jest hnána sama sebou,

která musí žehnouti a se stravovati a jíž všecko ostatní jest, jen

záminkou, leží velikf věčnostn;f rys. Vtěliti tuto vášeů v osobnost

a osud lidskjl byl by nejen velik a krásn]i rikol básnick;1i, ale

i vzácn;f pŤíklad čistě lidsk;il, za nějž by nemohla náboŽenství

byti dosti vděčna.
Toho Laichter ovšem naprosto nedovedl; ba ani theoreticky,

jako záměr a plán, nevstoupilo mu to na mysl.

Napsal pouze román neplodného a povrclrního rozumaŤení

o dvou tňech otázkách náboženské Íilosofie, knihu čiňe papírovou

a pustě dekorační; knihu, jakou mriŽe napsati jen estét, v tomto

píipadě ovšem estét bez talentu. Laichter spílá sice kdekomu

estetri, ale pod svícnem b1;ivá odjakživa tma: vpravdě jest estét

sám a více než jini. Že jest bez spisovatelského talentu, nic na

věci nemění. Estéť jest každj', kdo promě uje život ve formulky,

kdo podává místo života schemata; každy, kdo pňistupuje k ži.

votu z vnějška, ane Z nitra; kaŽd]i, kdo nevidí a netvoŤí, n;i'brž

opisuje z druhé a tŤetí ruky. A všecky tyto znaky karakterisuji

román Laichtrriv.
Laichter, vím, neb;ivá pokládán za básníka, n1fbrž za myslitele.

Sám neustále vystupuje v naškrobené toze, seskládané v tuhé

slavnostní záhyby; poněvadž jest neschopen vtipu a humoru, po-

něvadŽ stále opakuje slova opravdovost,, vážnost, zodpovědnost,

jest pojímán a traktován kritikou s největší zdvoňilostí. jako

,,y".'a.''y mravně kulturní činitel. Vpravdě jsou však .knihy
;áto xam od Říma? práce pusté, frivolní a nezodpovědné ve

vyšším slova smyslu. Frivolní pŤes to, že jsou bezmezně nudné;

''áuoť frivolní jest mně každf balík papíru, kter ucpává pra-

meny života.

Vojá,k a uojá,ctaí
V starém Rakousku b1/valy, pamatuji se' na chodbách někter 'ch kasáren ná-

pisy' které chtěly vychovávat t. zv. vojenskou hrdost, nápisy - německé ovšgm _
asi  toho smyslu '  že vojáctv i  jest  , ,Ehrenstand.. ,  povfšen1l 'vysoko nad prosté ob.
čanství.

V takov}rch prrlpovídkách a ňíkačkách jest zrnko pravdy vedle balvanu lži,
nadutosti a hrubství.

Věfte i dnes, že uoiactuí jest čestné, tŤebas ne nad oběanstvím a proti němu; jest
čestné ne jako stav, nfbrŽ jako mraun! posldni a společenska tuorba,Yelci myslitelé
angličtÍ i francouzšti - takovf Carlyle, Ruskin a Vigny - mnoho pÍem šleli o tom
a snaŽili se zodpověditi si otázku' proč voják byl vŽdycky ctěn u národrl zdravě
citícich; a došli k tomu, Že pro své mravní posláni. Ne proto, že zabijí a vraždí,
n1l'brŽ proto, Že nechaua se zabiiel, pňikáže-li se mu to narod.ni mocí fadně nad' ním
zŤízenou; ne proto, Že ztělesĎuje hmotnou moc a sílu, n1y'brž proto, že tuto moc a silu
ukdznil a postauil ji do služeb MgšIenkg nadosobní.

V tu chvili stává se ze Žoldáka rytíŤem; v tu chvíli jest nástrojem kulturnÍm,
činitelem spoleěenské tvorby.

Vigny napsal o tomto problému knihu, jiŽ nazval v1iznamné otroctuí a uelikost
uojenskd; jest z nejvzácnějších pokladrl velikého a bohatého pisemnictví francouz-
ského; byla pŤeložena i do češtiny: pÍečtěte si ji ve volné chvÍli a zamyslete se nad
nÍ. Voják Vignyho poslouchá, poslouchá zcela trpně, byť mu piitom i duše krvácela'
vojáctvi jest však tím právě Vignymu cosi velikého a čestného, ve]ikého a čestného
právě pro tuto tragiku naprosté osobní poslušnosti; neboť jest jedinečnou školou
mravni kázně: voják uÓi se potlačovati suá irÍ s jeho rozmary' zvrilí a po pŤipadě
i s jeho právem na mravní rozhodováni a sebeurčeni, a tím dorrlstá tragické veli-
kost i ,

Dnes ovšem nepňedstavujeme si vojáka takto trpného, mravně bezvládného.
Ctrceme, aby myslil za sebe a za svou osobu; aby se mravně rozhodoval; aby měl
vyvinutÓ svědomí osobnl, vědomi práva a bezpráví. Ale - a na to vás upozoriiuji -
toto mgšlení jesl také kdzeri. Mys|iLi, sprauně mysliti jest možno jen spoutáním svého
já a jeho zvťr le a rozmar ,  podloženim j ich pod Zákon; pravé myšlenÍ uskutečĎujo
zákony a koná se samo podle zákon . Kdo mluvÍ o volné rnvšlence - volné ve smyslu
nespoutanosti -' tlachá a lŽe. Právo a bezprávÍ jsou věčné hodnoty mravní a lze
si je uvědomiti jen cestou zákonnosti. Myslete tedy, ale myslete d.oopraudg; a Lo
znamená; s uctou a poslušnostt mrauniho zdkona.



Í,56 Všichni touŽíme po tom, aby nebylo válek, aby spory mezi národy nerozhodovala

hrubá moc hmotná, n;/'brž tvoŤivost Ducha, pravda MyŠlenky, mravní Rád, Právo

a  Zákon .
Ale právě ti, kdoŽ upŤímně baŽí po piíští této Ťíše Ducha, musí b:iti na stráŽi

a musí ze všech sil piipravovati stezky piiští jejího. Duch, Myšlenka, Právo musÍ

byLí uskuleč outing vždy a všude námi lidmi; my musime do sluŽeb jejich dáti své

životy a nejen dát i  je c io jej ich s luŽeb: po piípadě dovést i  položit i  je i  za ně. BlI i

pŤiprauen jest ušecko, praví FIamiet;  to p lat i  zv láště pro vojáka, obránce Myšlenky'

Ducha, Pravcly, kter:í'dal cio jejich služby svou silu, svtij Život, svou smlt.

Zatím v clobě. kdy Nlyšlenlia ztipasi těŽce v tvrdém světě skutečností o své vtě-

1eni, o své uslculečnění, buďte jejími rytíŤi vždy pŤipravenfmi, vŽdy pohotov mi.

Postavte svou sí lu <lo s luŽeb Ducha, do poddanstv i  Myšlenky: ukázněte j i  j imi ,

zušIechtěte j i  j imi;  v tu chvíI i  jste j i  i  zvěčni l i !

V tu chvíli jste rytiŤi Ducha, kteňi zalcládají vládu jeho na zemi; v tu chvíli

jste opravdu nejčestnÓjší živel rra světě!

V Praze 29'  záŤi 1919.

Bá,zeř, ze žiÚota

PŤed vá l l tou zdávalo se nám, Že jest to z jev rakouskf -  p soboní rakouského

ducha v nás - ta zvlá.itní báze ze života, ze zodpovědnosti, s níž jsi se setkával

krok za krokem; ta chabost v le,  vyhybaj icí se zápasu životnimu a jeho nej istotám'

ta láska k zát i i i  a zápecí '  Prťrměrnj Čech, dat. l i  js i  mu rra vybranou, aby byl  buď

sluhou nebo hokynái.em, rozhodl se jistě pro první; dat.li jsi mu na vťrli, aby se stal

buď Ťedníkem nebo prŮmyslnÍlrem, ustanovil se jistě na onom' ne na tomto. Pr -

měrn1i Čech lrleclal cosi slálého; chtěl míti pevné postavení, jak se Ťikalo, své jisté

na prvního, svou pensi  na stá ií.  Nelákaly ho nikterak vyhlídky na Životni  boj

a moŽné Životní v i tězství nebo - ztroskotání. Sedět i  kdesi  v kanceláÍi ,  jezdi t i  na

Íedním šimlu, odklímati si na něm dny, měsíce, léta, živoŤit, bez vlastní iniciativy'

automaticky postupovat a došpthat se určitého činu - to byl ideál celé Ťady muž

mladé inteligence. Ne plnl/' SpornÝ, nejist1f Život, kterého si musíš denně znova

a z n o v a d o b 1 i v a t , n 1 r b r Ž j e n Ž i v o t n i r ' u t i n a : p a ž i v o t , z d á n i ž i v o t a . S l u Ž b a s t Í n u :
zdát i  se něčim a neb1it i  t im.

Říkal i  jsme sÍ'  Že jest to mravní vada'  kterou nís nakazi lo Rakousko, starf

utvar, kter ži] také z druhé ruky, stínem, setrvaěností, oclmocněnf Život, zvětralf,

bez jádra a s i ly .
Dnes máme svrij stát, ale toto podivné mravtrí otroctví vleče sg dáIe s námi;

nemá chuti oc]Ioučiti se orl nás; zd^ s.-, :Le bude tŤeba nov ch generací na svobodě

zrozenych, aby od nás odstoupi lo.  Útok uchazečťrv o r lÍady dostupuje, jak s lyším'

stupně, Irter:Í ukazuje na mravni epidemii; ne již jednottivci, ne určité kruhy, celé

vrstvy národa jsou posedlé touhou sedět i  v Ž ivotním zápeci:  prokl imat i  svt) j  život '

nc probojovat i  je j .

Nechci věiiti, Že jest to rrějakj; hlubšÍ rys' nějak stál znak české duše; splše

jest pravda, Že jest to v]astnost zÍskaná, a sice získanii v poslednich desetiletích

našeho národního života' v neblahé dobé, kctg isme paktoualí s Ralcouskem. Vedla

l( tomu pŤirozeně kompromisnÍ politika, která chtěIa vyrovnati život národa s ži 157
votem státu; v době, kdy byly opuštěny dráhy boje a lreroismu, měnil se i Život

jednotlivcriv v obchodní vypočet: bez risika, s nejmenší námahou co nejrychleji

dosici pohodlí co největŠího, Ideál ŽivotnÍ se zdrobněI a zmalicherněl: ŽÍvotni chyt-

ráctví vÍtězilo všude - a s nlm ruku v ruce šla nevíra v Život, bázeii z něho a pŤímá

zbabělost .  Jak j inak bylo v letech Šedesát jch 19. sto letí: v době oposice, odboje '
táborr1l KaŽdy pátÝ' ne-li čtvrtf našinec byl tehdy žalaŤován z politického drirvodu;
nynt každf pátj' neJi Čtvrtj byl nějakfm státním Ťedníkem, zrizencem, činovní-
kem. Dědové, otcové' vnuci  -  jaké by to bylo thema pro vel ikého romanopisce!
PozvolnÝ rozklad heroického karakteru. Jsme nyní u tÍeti generace' o níž si vášnivě
pŤeji, aby byla opravdu poslední; po ní puntik a po něm - obrat. vzestup. Jest
nutnj; jest otázkou Života nebo smrti. Nem Že Žiti nov1/ česk1i stát se sÍor mi lidmi'
rozuměj s lidmi staré mentality, starého r1strojÍ duševního a povahového. Člověk,
kter:y' nemá víry v Život, kter;Í nedovede sv j Život tvoŤiti stále Znova a znova'
vysekati si jej z nebezpečí a nejistot denně, nemťtže miti v něm onačejšího mÍsta;
nemr)Že bjti v něm zejména uiednÍkem, velitelem' učitelem, vychovatelem'

Bázeů ze Života kuklí se, zdá se mi, někdy i ve tvary a snahy velmi ušlechtilé,
zdánlivě vědecké a nevjvratné. Čtl 5sem nedávno článek Níatka a dítě od autora,
jehož s i  vážim; nejmenuj i . I i  ho zde, jest  to proto, Že rozpor mezi  ním a mnou není
ani  mentem osobni ,  nfbrž jen zásadní, a spíše než protestem jest námitkou nebo
upozorněním na moment, ktery byl tuŠím piehlédnut. V onÓ stati maluje autor
černjmi, ale pravdivfmi barvami utrpení dětí, které se rodÍ z rodičti biologicky
necennjch nebo mtiněcenn1y'ch, z churavcri, lidí nevyléčiteln;Ích, zatiŽen1/ch, poru.
šen1ich a nehodnotn ch; za chvíli rozkoše svjch rodičti platí ditě sv;im lŽiŽivotem,
strádáním a utrpením, jehož konce není moŽno dohlédnout i .  A č1ánek burcuje
svědomí rodičti' pocit mravni zodpovědnosti v nich s naléhavou v1y'mluvností: v ňíši
opravdové svobody ne každlÍ bude směti ploditi děti jakékoli po své libosti bez
omezení; neboť vedle svobody Živlch jest i svoboda nenarozen1/'ch; vedle práv
generací Živych jsou i práva generací nezrozenÝch a mohou se dostati s oněmi do
konf l iktu '  Potud jest j is tě všecko správné: eugenika má j istě p lávo háj i t i  budoucnost
prot i  pňItomnost i ,  neboť budoucnost jest  cos i  větŠlho a světějšiho než pĎitomnost
již proto, Že pŤÍtomnost jest jen stupněm a prostiedkem k ní. A pňedvidavost vě-
decká jest něco, co musi bjti slyšeno v Životě: jest to jedna z forem Životního sebe-
uvědomění.

Ale jest otázka, je.li tato piedvldavost uplná a zaruluje.li pravrlu celou; rrení.li
jen pravdy pt]l. KaŽd$ z vás povšiml si jistě velik ch rozdÍlri tělesnfch i du:.;evních,
jež bfvají mezi dětmi tfchŽ rodičťr' mezi dětmi vychovanjmi stejně, za vlády tfchŽ
vlivtl a poměrtl; a povšiml si i skutečnosti, že generace zdravá a biologicky dokonalá
zrodi  někdy pokoleni  bědné a ubohé, jako opačně. To napovldá,  že zásady vyběru
jsou jen pravda re lat ivná, Že bio logie žádá doplněni  zásadami z j iné sféry.

Život nebyl  by životem, kdyby bylo možno se ho dopočÍtat i ;  život jest  Ž ivotem
jen tehdy, když jest tuorbou, a tvorba znamená vŽdycky odvahu'  statečnost,  sázku,
vtili risika, nejistotu aŽ do poslednÍ chvile a pňedevším viru v Život, drivěru, lásku,
oddanost něčemu vyššimu a nadosobnimu, jehoŽ s luhou se cítím.

Kdo vÍ' nescházely.li právě tyto mravni vlastnosti ploditei m fysicky zdatn1y'm
v pŤipadech' kdy děti z nich vzniklé jsou nehodnotné, zvrhlé a zrťrdné? Kdo ví,




