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V časopisech vyskytly se Zase články o intelektuálech díky

naši Skupině a jejímu poměru ke straně nároclně sociální. V 5.

a 6. čísle vj'tečné Pňítomnosti hned dva pánové, Kodíček a Hilar,

lámou si učenou hlavu, co s těmi inte]ektuály v politice, jakou

jim pÍisoudit rilohu, majÍJi jíti do stran nebo zrlstat mimo ně,

a když již do stran, jakou rilohu jim tam pi'idělit, a což takovyclr

zbytečností více jest.
Má-li se o tom něco rozumnélio vědět a povědět, jest tňeba

znáti nejprve' co je to za zvíie ten t.zv. intelekt,uál. Intelektuál
jest, mil čtenáii, poválečné slovo za inteligent. Pňed válkou

šla k ''á* mezinárodní hantj.rka pŤes Německo, po válce jde

většinou pňes Francii a Anglii, odtud dostal i star1i inteligent

francouzskou (nebo anglickou) obměnu svého tvaru právě jako

naši policajti, četníci, listonoši atd. francouzskou uniformu za

starou, která se bltžila formě německé.
Intelektuál je tedy toLéž, co starf inteligent. A to je člověk,

kterf si myslí, že více než co jiného vyznačuje jej rozum, drlvtip,

život duševní. Je to člověk, kter1i, jak Ťíká lid, ,,pracuje hlavou..

a domnÍvá se následkem toho, že korrá práci nesnadnější i drile-

žitějšt, než je prácé t,ělesná, ruční, a žádá proto více cty'

vážnosti a ovšem i platu než dělnÍk rukou. Konfiskuje pro sebe

inteligenci a nechce ji pŤiznati Ťemeslníku, dělníku, rolníku.

Domnivá se totiž,že jest práce dvojího druhu: jedna že se poŤi.

zuje pouhou silou tělesnou _ práce hmotná; clruhá silou ducha _

práce duševní.

A tu se začíná jeho ornyl. Není prací v;ilučně tělesn1ich, jako

není prací v lučně duševníclr; ke každému dllu, má-li se zdaŤiti,
jest tieba ričastenství ducha, drlmyslu, bystrosti, vynalézavosti,
vtipu. Postav jen intelektuála tělesně zcela zdatného k pluhu
a dej mu zorati souvraé *_ uvidíš, jak to svecle. Každ;i vi, že
dobré dílo kováňské, krejčovské, kotláŤské, zámečnické, tkal-
covské atd. žádá si inteligence a že bez nÍ špatně dopadne; ve
r'šech těchto oborech jsou dělnÍci vynikajtcí, opravdoví umělci
svého oboru, a bňídilové, právě jako mezi intelekt,uály; a biídil
jest ovšem mnohem víc než mistrťr, právě jako mezi inteligenci.
Pňi všeclr pracich tělesn1ich jest tedy také zaměstnána duše;
tu víc, onde míri, ale bez ni neni možna ani práce nejprostší
a nejhrubší' I na tu jest tŤeba mysliti; koná-li se bezmyšlenko.
vitě, pouhou rutinou, nezdaŤl se nikdy riplně.

A naopak: ričast ducha pňecerluje se velmi často u pracl t. zv.
duševnich, intelektuálnlch, učenfch. Vezmi si právnika, riÍed.
ní]<a soudního nebo správního _ na pŤÍklad okresního hejtmana
- notáŤe. Myslíš, Že ta práce, již koná, jest nějaká vynikající
tvorba duševní? Nepracuje často rutinou, setrvačností, zvykem
spíše než soudnosti, duševní vynalézavostí a tvoŤivostí? Četl
jsem kdesi nedávno, že soudce musí dnes, kdy jest nedostatek
ťrňednictva soudního, vynésti prriměrně tňicet rozsudkrl clenně.
Je možné, aby se každ1fm tím rozsudkem obíral delší dobu, aby
se nad pňlpadem hlouběji zamyslil? Není pÍímo veden a sváděn
k šabloně? Každf, kdo se delšÍ dobu stfkal s t. zv. inteligenci,
ví, jak málo je tu duševní tvorby a jak mnoho pňedsudktl, rutiny,
nápodobivosti, šablony, pouhé vnějškové fortelnosti jako mezi
L. zv. dělniky hmotn;fmi, rukodělníky. A mechanismus, nápo-
dobivost, rutina pŤevládá i mezi intelektuály nejvyššího stupně:
vědci, učenci, spisovateli, umělci. Myšlenkové pohodlí, hrťrza z no-
v1ich myšlenek, setrvačnost v určit;fch drahách myšlenkov1ich,
pohodln1ich a vyzkoušen1ich, které usnadfiují co nejvíce práci,
vyznačuje největší část hlavně starších intelektuálri i nejvyšších
stupr1rl. Hledal a tvoŤil něco obyčejně takov člověk v mládí;
v pozdějšÍch letech žije a tyje z těchto heroickJrch dob, rozměůuje



230 a obměl1uje' co v nich promyslil nebo objevil. Každ nadanf
člověk, kter1f sám pracoval vědecky nebo básnicky a umělecky,
ví, jak veliká část práce t. zv. vědecké nebo umělecké, často
i velmi slavené a uznávané, které jako odborník rozumí a již
mr1že posouditi' bfvá mechanická, bez ričasti ducha vpravdě
tvoňivého; vyrobená spíše trpěliqfma rukama než objevená du.
chem, spíše vyseděná než vytvoňená. A slyší-li pak nároky inte-
lektuálr1, vidíJi jejich sebevědomí, s jak1im žádají pro sebe
privilegovaného postavení v národnÍm celku, mrlže se t,omu jen
ironicky usmáti: v1, že snad jen jeden, snad dva ze sta měli by
k tomu jakési vnitňní oprávnění, za|ožené na jejich skutečné
tvoÍivosti. . .

Tedy: ričast ducha pňi t. zv. práci fysické se podceĎuje a pÍi
t. zv. práci duševnÍ se pňecerluje. Vpravdě jest tňeba ducha ke
každé práci a mnoh;f dělník rukou užívá a spotŤebuje ho více
než mnoh;f dělnÍk duševnl neboli intelektuál. Málo zá|eŽi na
tom, jeJi druh práce, kterou konáš, pokládán za v sostn;f nebo
nízk1f; hlavní jest, abys práci svého druhu konal co nejdokona-
leji. Dokonal1i kováň jest pro společnost mnohem cennější než
špatnj' soudce; dobrf krejčí mnohem užitečnější než špatn
sochaň. Intelektuál pochybnj'nebo prostňední, jak viděti' jest
pŤímo nebezpečn1f veŤejnosti a mrlže zprlsobiti škody, proti nimž
ztráíy zprisobené společnosti rukodělníkem jsou nepatrné. Tedy:
int,elektuálové, kteŤí žádajÍ pro sebe privilegovaného postavení,
dovolávajíce se ať skutečn1ich, aé domněIfch ziskrl, jež pňinášejí
svou činností společnosti, nesmějí zapomÍnati i škod, které prlsobí
národnímu životu jejich prrlměrní a podpr měrní pňíslušníci.
A jest sporno' mámeJi na zůeteli inteligenci jako celek, jsou-li
větší zisky nebo ztráty.

Pňi dnešnÍ dělbě práce budou ovšem vŽdycky intelektuálové
nutní. Dělba práce pokročila: člověk se zodborničil. Ve vědě,
Ťíká se, není možnf pokrok bez badání odborného. To jest pravda,
ale jen do určité míry. Jest, moŽno zaběhnouti se v odbornictvl,
utonouti v něm, propadnouti mu riplně, jako jest možno zplaněti
ve všeobecnostech. odbornictví nesmí ztratiti styk s celkem

vědnÍm, s lidstvím, se životem: musí b1fti naopak velmi pečlivě
v ně včleněno; musí vědomě udrŽovati styk s nimi, vědomě jim
sloužiti. Jinak propadá vědecké mikrologii, badatelskému by-
zantismu a badatelské scholastice, v nichž se naposledy zadusí.
ProstŤedek stává se mu cílem. Hromadí do nekonečna pozoro-
vání, fakta, theoremata, které netvoŤí organického celku skla.
debného. n$brž zrlstávají lhostejnou a mrtvou nakupeninou,
s nlž neví život, co počíti. odborník, kterf vyvinul v sobě
jednostranně smysl pro určité jevy, musí tuto jednostrannost
vědomě vyvažovati, nemá-li b}iti zisk její velmi pochybnj'. Sou.
vislosti s celkem nesml ztratiti odborník: musí znáti celkovou
skladbu Života a dovésti jÍ podňÍditi svr1j odbor a nalézti v ní
mlsto pro něj. odbornictvl v umění a poesii vede často pňímo
k ,,l'art pour l'art..: technika stává se tu nakonec jedinou sta.
rostí umělce nebo básníka. A rovněž je věda pro vědu, jíž ňemeslo
vědecké jest všlm, služba životu pňichází až naposledy. Ale tato
věda jest již nejméně tvoŤivá: tvoŤivost jest tam, kde se slouží
pokorně čemusi vyššímu, než jsi sám, neznámému bohu; kdo
chceš vladaňit a ze sebe a své snahy děláš st,Ťed světa, bloudlš,
omámen p;fchou odbornou. Život jest jeden, a kdo vědomě s ním
pŤerušil souvislost, propadl smrti, lhostejno, zda odborné či ne-
odborné.

Intelektuál jest tedy odborník práce rozumové. Ale poněvadž
intelektuálnost nenl nijak)t vymezen odbor práce, kde by se
rozum mohl vyráběti, n;.ibrž jest to vlastnost rozlitá celfm
lidsk;fm rodem, jako jest vzduch rozlit nad celou zemí, mrlže se
velmi snadno státi, že rozumového odbornika pieroste někdy
rozumov;i neodborník. Jest známo, že 4eiednou pňišla spása
odborné.,cae, tayz se zaběhla do slepé u[čt<y, od laik.rla samouk
odborně neškolen;fch. ,,Flat, ubi vult.., ,,vlá, kde chce.., ňíká
se o duchu; toho by měli bJ'ti pamětlivi intelektuálové a neměli
by se specialisovati na rozum a moudrost. Jest to ze všech
specialisací La neichoulostíaějši, ,,Nevidí pro stromy les,.. ňlkají
lidé o člověku krátkozrakém. A tutéž vlastnost vldáme často
u odborníkrl intelektuálrl. Nemají životné orientace a nedovedou



si pomoci tam,kdeje t'ňeba rychlého rozhodnutí. Takov;i Ferdi.
nand Peroutka rozhoňčí se nad nemravn;imi inserty llustrova.
ného zpravodaje; ale neví, co má v takové situaci udělat, totiž
zavolat nejbližšího státního návladniho. Ale ne, jen t,oho od něho
nechtějte; to raději popÍše deset stránek PŤítomnosti a vypíše
pril kalamáÍe inkoustu. To je typus intelektuála odbornÍka
v špatném slova smyslu; myslí ne myšlenky, jedná ne sktrtky,
n1fbrž papír, papír a zas papír.. .

Intelektuál měl by dnes odložiti svou lacinou p;ichu a hledati
opravu svému odbornictví tím, že žije, jak jen mrlže nejvíc, ve
volném vzduchu neodborné život,ni činnosti a radosti. Tím vy-
važuje nebezpečí své jednostrannosti. Již Goethe trpěl pŤílišnou
specialisací a žádal od básníka, aby měl své místo v životě, své
občanské povolání co nejpraktičtější a co nejvšednější. Dělba
práce pokročila v moderní společnosti až do krajnosti a nenÍ
pochyby, Že tím trpí život. Jest tŤeba hledati lék tomuto osamo-
cenÍ, tomuto rozdrobenl v atomy, které si pňest,ávají již někdy
rozumět. A to jest možno jen tak, že intelektualita pňestane b1it,i
odbornictvím, že intelektuál nebude se specialisovati na v1frobu
rozumu' že nebude se pŤed životním proudem barikádovati po-
v1išenecky rrizn;imi privilegiemi, nfbrž bude co nejvÍce pŤechá-
zeLiv Život, co nejvíce mu sloužiti, co nejvíce mu prostňedkovati
své vědění a poznání.

Intelektuál nesmí se stavěti mimo život a nad život; a nesmí
se proto stavěti mimo politiku. Napoleon nazval ji dobť'e mo-
derním osudem; nikdo nemá práva vyh1ibati se jí, poněvadž
konec konc , byt špinavá a učouzená, je to pť.ece jen dílna, v níž
si pňipravujt formy piÍští společnosti.

Intelektuál dnešnť musí si uvědomiti, že nejvlce tvoňí ten,
kdo nejlépe sloužÍ životu. A to znamená: opustiti nejprve
specialisaci intelektualistickou a jíti k životu do školy. Jen ten,
kdo se neustále a všude, od všeho a od každého umi učiti, mrlže
tvoÍit; to jest největší uměnl ze všech a sám smysl tvorby. Míti
vnÍmavost, pozornost a schopnost stále živou a nikdy nestyd.
noucí, aby ses jÍ vyrovnával se všemi podněty a qfzvami, jež

pŤinášÍ tvá doba, tvé okolí, tvťrj život! Běda tomu, kdo má ne-
plodn , puristickf ideál divadelnÍ ušlechtilosti a dokonalosti!
Kdo se stavÍ mimo pŤíboj životní ve své naškrobené toze a má
jedinou starost, aby mu nikdo nepocuchal jejÍch záhybri, aby
mu ji nic nepotŤísnilo; aby ji donesl domťr v lil iové bělosti. Všecko
jest možno odpustiti mimo t,uto ctnostnickou net kavkovitou
specialisaci, mimo tuto bezduchou, sobeckou malodušnost! Je to
dokonalost destilované vody, z níž nemriže nic vzklíčit, v nÍž
nemťrže nic žít. Proto jsou u nás odborníci intelektualismu ne-
plodnějšÍ než písek pouště. A veliké bude mlčení po nich. Doko-
nale obílení hrobové ušlechtilé mrtvolnosti.

233


