
168 Nyní, kdy nemáme nic společného se starou justicí, s positivnim právem histo.
rick1/m, s tresty, s vynutitelností, kdy tyto pojmy a tato sudidia leŽí hluboko pod
námi, - nyni nepŤekáŽí nic, abychom nezjednávali nové pravé spravedlnosti
mista v Životě národním, abychom jÍ neprobojovávali a neuskutečlitor'a]i.

Naopak: ngni  mdme pííno pouinttost toho,
Jistě i mezi plniteli star;ich positivních zákon ra!rousk 'ch bylo nejedno

jemnějšÍ vědomí, které tuŠilo,  Že tyto posi t ivné zákony jsou ut iskem a piekáŽkou
pravé nové spravedlnosti lidslré a tr'rirčí, a jcž cít,í se poskvrněné 't,ím, že jim pii-
s luhovalo; jeŽ cít i  to jako v inu a touž-í odčini t i  i i .

Nuže: nyní, kdy jsme si vytŤibili z lrladní pojmy a kriteria, kdy jsme správně
pojali novou tvrirčí spravedlnost, kdy jsrne si uvědomi]i myšlenltov1/ dosah i zá-
vaznost tohoto slova, nyní mrlžeme, ano musíme piistoupiti k uslrutečĎor'ání
očisty' V tom má pravdu pan Jaro.j, že proveditelnost nebo ncprover1itelnost
tam, kde jc le o koŤeny všeho pravého Život,a nátor lního, jest  cos i  lhostejného.
Nás nezajÍmá nyni ,  co mťtŽeme nebo nem Žeme, n1/brŽ jen to,  co muslme,aČle.
mámeJi zahynout. Mravní bídě dneška není dna; nové zločiny vršÍ se na staré
a l iŠí se od nich jen tím, že jsou podlejší a zbabělejší.

Navrhuj i  tedy:
BudiŽ sestaven v nejbližší dobé pruni tribunál k odÓinění zla váleÓného z mužťt

těch r,lastností, jak je určil p. JaroŠ, spiše z mužri mys]itel ' filosofrl, básník
(tiebas nenapsali ani rádky) neŽ z právníkri profesionálri' (I v tom se shoduji
s  p.  Jarošem.)

A pŤed tímto tr ibunálem budiŽ dovoleno kaŽdému žalouat i  na sebe pro uing,
j ichž se dopust i l  za ualkg na sugch bral i ich a sestrdch.

Pi'irozeně obrátí se na tento soud nejprve lidé jemného svědomí, snad někdy
hypochondĎi mravní, lidé svědomí vrtošivého nebo rozko]ísanéIro, ale také velmi
často lidé svědomi opravdu obtíženého a provinilého. Těm ovšem prokáže náš
nov ' mravní soud velikou službu' ŽÚ jim dd nauod mrauní tuorbg, že ie zasuěti do
činnosli ltiskg, do dila sebeobrodg, jehoŽ pŤiklady uvedl p. JaIoš; že je vyrve Z mlav-
nich mrákot, nejistot, trfzně, zmatku' utrpení.

Pozděj i  -  za rok '  za dva nebo za tr i  roky - ,  až se tato inst i tuce vŽÍje, aŽ se
zakoŤení v národním životě, až prokáŽe Íadě lidí sluŽbu záchrannou, aŽ oiistí
a upevnÍ několik set nebo tisíc svědomí, aŽ stane se uznávanou silou národnÍho
zdravi, pozue sl takov1l' tribunál nové spravedlnosti toho nebo onoho válečného
koňistníka, udavače, I ichváÍe, podvodníka'  vraha nebo j iného podlce, jehoŽ mu
jmenovala jeho oběť, a uueŤejni toto sué pozuriní.

Nedostavi.li se pozvanlÍ k rozhovoru, odmitne.li, uveŤejní tribunál jeho od-
mitnutí.

Tím podepsal obviněny nad sebou mravní ortel; tou chvílí započne se jeho
ntraunl osamocoudní, kíeré se bude šíŤiti a šíiiti, jak poroste blahotvorná činnost
nového soudnictvi; vylučovati bude provini}ce ze společné tvorby s mravním
pÍesvědčením ngní cel'! národ, pokud zaŽi| ať' piimo, ať nepiímo dobrodiní nového
t,ribunálu. . .

At jen odvleče si takov1i koiistník sv j klvavÝ lup, své nakradené miliony,
svtij hyení podil z války do svého doupěte; neclrte jej' aé klidně z něj tyje a trávi.
PÍijde cletl, kdy dotráví a dotyje a kdy pochopí, že jest k životu tÍeba ještě něčeho

jiného neŽ krvavjch cárrl masn1rch. A tehdy odpovi mu všeobecnj odpor, vše-
obecnf užas a děs; tenkrát odvrátí se všicbni ošklivostí od něho. A pak porozumí,
že jest vyvržen na poušť a že živoŤil na ní bědně již od první vteŤiny svého prvnÍho
zločinu.

Tato instituce nové pravé spravedlnosti měla by, mohla by mlti pro národ
drileŽitost nejvyšší, Mohla by vykonati více dobra než celé Národni shromáŽděnÍ,
neŽ všecky tistavy parlamentní, než university i církve. Podnět p. Jarošriv zaslouži
si nekonečně více pozornosti než plané nedomyšlené lžibásnické spory o prapor
rudj a červenobílÝ' než surové invektivy zloby a záští, než všecka ostatnÍ prázdná
gesta' kres]ená do vztiuchu pro potlesk at parteru, ať galerie, než všechen jalovf
stranickj tlach ministerskj, novináŤskf a žel i lŽibásnickj, kterym se dusíme.

Nesmirné, nedomyslitelné moŽnosti pravé Životné tvorby otevírají se pŤed
tebou.

Leč ovšem: proměniti tento podnět v tělo a krev, uskutečniti jej' včleniti jej
v národní tělo jest nad všechen pomysl nesnadné.

Ale právě proto: musí se začít' a zaLíL co nejdÍíve.

Spisoaatelstao a nároiJ
Spisovatelé, slyším' konaji pilné porady, jak pomoci národu a státu v dnešní

zlé době, jaké slovo ohtioué Íici mu, aby sežehlo v něm všecko zlo, všecku mravní
pliseĎ a nalilo nov:ích sil do žil; slovo, které by tuoiilo dějing, sLáLo jako mezník
na rozhrání času, jako opravdu stanul na něm májovf list k českému poselstvu
z r. 1917. Zla vidí - a nemusí právě ze široka rozevírati oči _ česk;f spisovatel
tolik ve veÍejném životě Óeském a tolik žije v něm dobré vtile odpomoci mul Čtěte
jen anketu Zvonu. Kolik tu dobŤe míněnjch rad' kolik tu vášniv$ch vjronr} kaza-
telsk)'ch i karatelsk ch proti sobectví, malodušnosti' chamtivosti' nemravnosti'
zlobě a zvrhlosti doby' Buďte ušlechtilí, budte pravdiví, buďte snášeliví - tak
zní to ve všech tÓninách, u dur i moll ze stránek zvonu.

Bojím so jen, Že všecky tyto v}'strahy, všecky tyto exhorty, opakuji' co nejlépe
a nejopravdověji míněné, nebudou míti valného vÝsledku praktického. Jest mně
toho stejně lito jako jejich pisatelrim, ale všecka ta lítost nezmění asi nic na běhu
skutečnosti, kterf jest tvrdf a strašiivy, - ale v němŽ pŤece pňes všecko cíÍím
jakgsi smgsl, jakousi logiku, jež ldpe a zapasí o ugraz, A myslím' že nejsem v tom
sám: nebot nebj.t, toho, nemohli bychom Žít. V čirém chaosu, v čiré beztvarosti
a nesmyslné nerozumovosti není moŽno Žitl

Bojím so tedy nejprve, Že není moŽno opakovati květen l9l7 - jako noní
moŽno opakovati nic opravdu r'elkého na zeměkouli. Neboť velikost a opakován{
se prostě políÓkují.

Neklamme se: co promluvilo v květnu lgl7, nebylo jen Žijicí spisovatelstvo české
- to bylo víc' mnohem vic: i všecko mrtué buditelské spisouatelstuo s ním. Spisovatel
jako typus - mravnÍ strážce, kŤisitel, obroditel svého národa -' to promluvilo,
a promluvilo tak silně jen proto, že se kladlo iíž do hrobu. Tak d razně, tak dťrsaŽně
mluvÍvaji jen lídé těsně pŤed smrtí. Dokončovala se stará epocha, začiná se nová.
Co promluvilo v májovém listě! byl star typ spisovatele českého - co Ťekl' by
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170 odkaz minulosti' nejlepší odkaz minulosti, ale pÍece jen-minulosti' Byla to vjstraha
od s labost i  povahové, od nevíry ve v lastní sí lu,  od bezkarakterného smlouvání se
s uhlavním nepiitelem. V1/straha správná, ale piece jen - v .straha. A nám jest
dnes tŤeb a l rěče ho j iného: noué methodg žiuotní, nouého nduodu k nouému žiuotu. T edy
něčeho mnohem, mnolrem kladnějšího, a le také mnohem nesnadněj!ího.

Konč' i lo se staré období a začínalo se nové' I leknu zphíma svou myšlenku bez
uh;ibání: jest mé pŤesvědčení, že star1l.českf typ spisovatelsk1f nehodí se do nové
doby, Tim nesniŽuji starého typu; byl a jest rictyhodn}i' Ale jak byl odvrácen valnou
většinou do minulost i '  jak v iděl  schemat icky a v jakési  pauŠální sumárnost i  pňÍ.
tomnost,  nestaÓ i  nám dnes j iŽ prostě.  Viděi  národ jako ce]ek -  dnes jest však národ
rozbouÍené moie protilehl1y'ch zájmťt, idejí, názorťr, potieb. Co pomriŽe tu v;l'zva ke
svornosti, k celkové harmonií, k podiizování a obmezování stranictví? Nic. Zt]siane
ušlechtiljm posunem nakleslenÝm do prázdna, ne plodn1/m posunem rozsévače,
nybrž neplodnou divade]nostÍ.

Piichází nová doba a ta žádá si i nouého tgpu spisoualeloua. TenLo nov:Í básník,
novj uměIec musí byt i '  abych Ťekl  nejstručněj i  Svou myšlenku, lélta em pi l tomnost i
a uěštcem budoucnosti, jako star;y' byl knězem minulosti. opakuji: zároveii lékaŤem
pŤítomnost i  i  věštcern budoucnost i  -  obojí souvis i  rn i  spolu l (  nerozděletrÍ'  . Ide nová
doba a jde proto, Že nové myšlenky a největšl z nich - myšlenka sociální spravedl.
nost i  -  musí b$t i  prc lbojoudng. Probojovány, píši,  neboť j inalr  by nebylo tŤeba
novÓ doby. Na pouhé prodebatoutiní stačila by uplně stará; a ona tento svrij ukol
také opatí i la k r lp lné spokojenost i .  A le soc iá lní spravedlnost jest  něco, co se musí
koneěně uskutečriouati, utěIouati u žiuot, a to neni možné bez boje. Prolo i na poli
tuorbg musí se změnili nuthoda. Níísto vyvolavate]ri minulosti, místo pouhlich trp-
njch kreslíiti pÍítomnosti musí piijiti tvrircové budoucnosti, básnici, kteňi ve sv ch
dílech pŤedejmou ji a uskutečni ji. Neboť takovf byl vŽdyclry vlastní r,rkol velik ch,
opravdov1/ch tv rcťl: pfediímdti budoucnost. Tjčili ve sv ch dílech nové typy
l idské, novÓ vzory l idství,  a mlár ieŽ'  která šla za nimi,  tyto jej ich t .  zv.  básnické
fikce, básnické vid iny pňekládala do Života,  vtě lovala v Život.  Žtta i iz  podle nich,
napodobi la je,  promítala je ve skutečnost,  v tě lo a v krev. To jest v lastní vel ikÝ
ukol básnÍka tvr}rce: takto hněte do slova a do písmene skutečnost, dává ji nové
tvary, dobfvá z ni nového Živoíního i sociálního utvaru, nového Životního stylu.

Probojovávejte, piátelé, tuto novou sociální spravedlnost ne slovem iečnick m
nbo novinťr i .skm' nfbrž pIast ickou IUorbou'  VztyÓte ve svÝch dílech nové l id i ,
ktelI pro ni trpí, Žijí' umírají. Vyvolejte zástupy rozvlněné její pŤítomností, zmí.
tané její mukou, zástupy zmučené a pošílené kŤeči rodite lskou'  neboť chtěj i  porodit i
nového Boha. Neboť pi išla doba, kdy Br ih bur le se projevovat i  j imi ,  jako so dňíve
projevoval jednotlivci. Predejměte ve sv ch dilech tuto novou skutečnost Životnl,
dejte slovo tomu, co zmítá 6e dosud rrevysloveno, koktáno, blekotáno na beztvar 'ch

rtech tohoto nového nositele historiclré tvorby! Slovem: IuoÍte, tuoite ve vlastním
hlubokém a odvěkém smyslu tohoto s]ovalTÍm spolupracujete j iŽ pŤimo tra budou-
cnost i '  spoluvytvá i i te j i '  spolurodíte j i .

Povšechné vyzvy' povšechné ŤečirovánÍ o svornosti' ušlechtilosti, pracovitosti,
národním cel l (u atd '  dnes j iŽ nepomáhajÍ; a budou pomáhat i  stá le mérrě a méně.

Ve z l ; fch dobách pomáhá jen jedno: tuorba nougch dob lepších, Jen to a nic j iného
pŤenáší pňes z lobu a malost dneška.

Spisovatelé mohou tedy napsati a podepsati k národu novou v1izvu' Nepo- 171

chybuj i  o tom' Že bude rozumná, čestná, u, lecht i lá  a moudrá.  Nepochybuj i  o tom,

Že ji statisíce lidí pŤečte' Že několik tisic lidí se nad ni zamysli, několilra síy že za-

chvěje a vzru: ií je a snad někol ik desítek i  polepJ i  a obrátí.  Nebude tedy bez užitku

a neprojde beze stop. Ale do běhu pÍišIích dějťt a udalosti nezasahne.
Zato však m'lŽe bÝti toto datum historické, jsou.li mezi podepisovateli jeden

nebo dva duchové tv rČí' kteŤi nesou ve své hrudi toto nové dílo skutečné tuorbg
basníckg žiuotné, a vrhnou-li je do roka, do dvou let jako kvas nové životné praxe

mezi  zástupy. Neboť není pochyby'  ujme se mezi  n imi a vzroste ve strom života ze
semene hoňčičného. Bude spolupracovat i  -  a podstatně -  na rodÍcí se nové myŠ-
lence sociá lné. Jeho básník bude jej im spolutu rcem v pravém, v lastnim smyslu
s lova.

Praha aelkoměstem

Praha pŤ'ed válkou nebyla velkoměstem: byla snad ueliké město - nebo splše
vel iká ves - ,  a le ne velkoměsto. Neboť nenÍ velkoměsta, mÍnim Živého moderního
velkoměsta, bez stylového společenského Života; a tohoto vyššílro Života spole.
čenského, ne pouhfch svačin a d1ichánkti, ne pouh}rch soukrom ch oficin klepaÍ-
sk1i.ch' jimž se pŤezdívalo sa]on ' v Praze nebylo'

Zdálo se mně vŽdycky pňed válkou světovou, že Praha má všecky nev hody
velkoměsta v míŤe vrchovaté, a vic než vrchovaté * d:Ímu' koui'e, špatného vzduchu-,
ale velmi, velmi málo vfhod od zahradnilto města, cottagovfch čtvrtí, boarding
schools, aŽ do uměleckfch galerií a v1/'stav, piednášek a divadel. Určitého vybraného
zboží první jakost i  js i  na pňíklad v Praze nedosta l;  musi l  js i ,  stá l{ i  js i  o ně, objednat i
s i  je z c iz iny; zato dusi l  js i  se v těŽkém, otráveném, sazovitém vzduchu více neŽ v Lon.
dfně nebo v PaiiŽi. A morální ovzduši odpovidalo fysickému: duch Prahy byl prostě
maloměstskg, baráÓnickj, malicherně klepaisk1/, tlachavě bezduch1Í a nemyslivj až
do kocourkovství.

Nyni doufejme bude jinak. Praha stala se sídelním městem presidenta Masa-
Iyka; a pokud on bude zde sídl i t ,  pol i t ika evropská bude se točit i  kolem Prahy jako
kolem jednoho svého ohniska. PŤi jdou a pŤicházelÍ j iŽ c iz inc i  -  pravda, že z počátku
ne vždy první jakost i , -a le časem se to z lepší. A s n imi opravdovějŠÍ čestnější duch,
kter1y' bude pňirozen:/m spojencem těch dobr1ich a ušlechtiljch zárodkri, které byly
a v strani Žil.y jiŽ v Praze staré a pňedválečné.

Ale v jednom straŠném smyslu stala se Praha velkoměstem již za ualkg: m|nlm
ve smyslu praué Uelkoměstské bidg a neiesli. V staré, pňedválečné Praze byly ovšem
také _ ale jaksi sousedské' krotké a jako v1ijimka.

PĎímo hladem se v ní neumiralo' v brlozich a doupatech, na shnilé podlaze Živo-
Ťili a umirali lidé pŤece jen zi'ídka. Ale za války stal se z v1ijimky Ígpus: za války '
poznala chudina praŽská nejst}'ašnějši bídu, piím}' hlad a smrt hladem. Za války po.
znala Praha všecky nejstrašnější stiny velkoměsta -ledové stÍny smrti, neŤesti a zou.
Íalství _, dŤÍve neŽ okusila jeho v sluní. opravdová velkoměstská bÍda - bída
chudiny paĎíŽské nebo londlÍnské nebo veleměst americkÝch - jest totiž cosi straš-
ného' co si dovede těžko pŤedstaviti člověk, kterj jí neplošel. Jest moŽno postaviti




