
196 slunce jahodu v ranní rose... (55) ,,Černf sen zbloudilé srdce svfmi rty
mámí, / rybáň a bílf sen dnes nad hlubinou zavolají sami... (58) Typickf
novoromantik' setkanf p l zo stesku, pťrl z touhy idylické. Většinou
patrna silná spodni ťluktuaco citového dění; tŤeba mu jen nalézti nového
osvobodivého slova.

Naproti tomu Josef Spilka jest čistokrovn paséista, no-li dokonco
pompiér. Epigon pozdního parnasismu lumírovského a nebožky'Moderní
rovue. VětŠinou čisté umělocké Ťemeslo, ale nevytepává so zdo zlato,
ba ani ne stňíbro, často jen plech. Vnitiní svět páně Spilkťrv jest rizkf:
obmezujo se na r zné odstiny smyslnosti. To by ovšem nevadilo, nob;it
ta smyslnost v jádŤe ku podivu rozšaťná a studená. Malovan1i ohoĎ.

Jan JiÍí prlsobí leckde staroŽitně v motivoch i ve vlraze1 ano jiŽ
i v titulech svfch básní. Taková čÍsla jako ,,Žalm., - ,,Bože, / pŤijde den,
kdy nás již neoklameš!.. - nebo ,,Hadi sykot.. svědčí o neorienťovanosti,
nad niŽ si není tak snadno pŤedstavit větŠí. Ale ti.eba vědět, Že se za
pseudonymem "Ian JiŤí kryjo mladá dívka, Češka z eiziny, která asi
patnáct let žila mimo vlast a zapomněla napolo česky, abys pochopil
pŤíčinu jazykové abstraktnosti nebo chudoby některj'ch básní.

Pak so ti objeví energie vfrazu i citu v několika jin ch slokách jako
určité positivni plus, které si pŤináŠí mladá autorka. Právě jako humor
takové ,,P lnoci...

I Zdeněk Macek - syn drahélro nodoceněného Antonína x(acka, ktorf
skonal málo pňed dvěma roky - má obálku nad pomyŠleni starožitnou.
Koleje Železnič,ni zbrocené krví velikého, velikananánského červeného
srdce . . ,

A uvnitŤ? Nejprve typografická riprava: asi desaterf typ a všecko
rozházeno tak sloŽitě a zdobně, Žo to chce ňíci něco jiŽ pouhému zraku
a Že to uvádí asi v zoufalství sazeče' (Jsou mezi nejmladŠÍmi mládenci,
kteÍí by utahali snad pět tiskáren.) A pak čteš: ,,slepf harmonikáÍi
starověku l{omére,.. (l7) a jsi doma. Poetista. observance: Guil laumo
Apoll i lraire. Ale na druhé stránce: ,,JSem děIník, kterf pracuje,
a vždy / odcházÍm beze mzdy... A na tŤeti: ,,Jsem melankolickf / a my.
slím vŽdycky / na Smr|.., A jinde: ,,I všech těch, / kteií pŤede mnou /
trpěli ' odešli a nezanechali / na zomi / stopy.. (29) (rozsazeno ovšem
do pěti velmi záhadnfch ŤádkŮ, pln1ich skrytlch myslri): A vidíš,
že i tu so hlásí ko slovu něco jako novoromantism nebo spiritualism
a jinde sociální něha a lítost nad uraŽen;imi a poŠlapanfmi' Tu je něko]ik
čísel, kdo je jiŽ Zdoněk Macek básník. Eféb' N[imosa. (I kdo chrlí zo sebe
sprostá slova; a právě taml)

Co jest a co není liberalísrn?

Věnoval jsem, jak se pamatuje asi čtenáŤ tohoto l istu, v 10. čisle

asi pťrl druhé stránky kritického rozboru pě Peroutkovfm Bojťtm

o dneŠek. V 18. a 20' čísle Piítomnosti odpovidá p. Peroutka asi na osmi

sloupcích na některé _ naprost,o ne však na vŠecky _ v$tky' které jsem

učinil joho knizo. Dělá to pr1r proto, aby se se mnou' moŽno-li, dohodl
o tom, co je to ten proŽlukl1f liberalism. PŤi čemž se v celé první kapitolo
tváií, jako by polemisova| s moií deťinici liberalismu, jako by bránil
l iberalism proti moií karikatuŤe, kdeŽto já jsem neučinil nic jiného, než
že jsem opsal pě Peroutkouu definici liberalismu z první stránky jeho

pŤedmluvy. Tam se totiž čte, že liberalism zá|eŽ| v tom, ,,aby člověk žil

na zemi svobodně, v plném uŽívání svfch sil a za plného rozvoje své
osobnosti... ,,To jest,.. dodává p. Peroutka, aby nebylo mJ'lky' ,,čemu
iíkám liberáIní zásada... NuŽe, pohorŠuje.l i se na cel ch dvou stránkáctr
p. Peroutka nade mnou, že prÝ karikuji l iberalism, a sice nějak staro-
Žitně, jak se to dělávalo ,,v dětskfch dobách liberalismu.., obraci se na
někoho, kdo do toho pŤichází jako Pilát do Kréda. Měl by se spravedlivě
obrátiti na sebe a hněvati se na sebe, že podal v uvodě definici liberalismu
podstatně kuse a nerlplně. Nebot nikde se tam nečte obmezení, které
pŤidává až nyní v PŤitomnosti: totiŽ, že ,,Íle každ1i svobodnf rozvoj
osobnosti odpovídá liberálnim zásadám.., n;jlbrž pouze ten, ,,kterf
neutlačuje rozvíjeni osobností jinJ'ch... Pokud však platí dofinice' jak
ji podal p. Peroutka v pňedmluvě - bez klausule, j iž dnes dodává -
jest oprávnrnf mr1j ridiv, kdo béťe liberál právo pronásledovati lidi

kteŤí Žijí a se rozvíjejí po svém, z plnosti sv ch sil a ze své osobnosti
Pan Peroutka zdťrrazřujo tedy dnes, žo podlo l iberáInich zásad svo.

bodnf a plnf rozvoj osobnosti nesmí bJlti ani svobodnJ', ani pln , nfbrž
obmezen$ a rozňeděn;,.. A jde dokonce v tom obmezování a Ťedění

svobodného a plného rozvoje až do konsekvencí, nad nimiŽ mně vstaly
mé značně jiŽ proůíttlé vlasy: nastojte, až.do konsekvencí socialistick ch!
Napsal totiž na sft. 274 větu, kterou jsem si zatrhl modrou tužkou
a která zní: ,,My vidíme, že socialismus namnozo pokračuje v starJ'ch
liberálních zásadách a že chce jen moŽnost rozvoje osobnosti rozšíÍiti
i na vrstvu dělnickou... Kdyby tomu bylo opravdu tak, byl by všecek

zásadní rozdíl mezi l iberalismem a socialismem smyt a já, kterf vystupuji
proti liberalismu vo jméno socialismu, lapat bych stín a byl bych námě-

iieny .lanet<; a nejen já, nfbrŽ so mnou i ty desetitislco spisovatelt),
ktoŤí si vedou jako Já.

Ale ovŠem tak tomu není. Ta věta není totiŽ pravdivá. Socialism jo

odpúrco a protinoŽec liberalismu a vznikl právě z odporu proti němu.

Volal nejrrlznějšt autority a hlavně ovšem stát, aby notrpěl volného
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19.8 vfvoje osobnosti rÚzn ch těch továrníkrl, podnikatelŮ, průmyslníkt,zaměstnavatelů a vr1boc kapitalistt1, nytrŽ- ďbme'"""i i..i le;rtzně;simzptlsobem: od ''u.::.éh.9 starobnÍho pojišťování dčlníkrl 
"z 

áo.nar'.azentsmlouvy mzdové dělníkovou ričasfi ná zisku a zrušenÍ nebo obmezenívolnosti, podle níŽ mťrže umirající nahrom"aeny *";etek odkázatidětem nebo každému, komu ho nápadne. Rekne-li p' Poroutka o socia-Iismu, že pokračuje v star ch liberdlnÍch zásadách, je to asi iat. p,a',,oa,jako Íeknu-li o swětském Rusku, žo pokračuj" 
" 

't".y"r, zásadáchRuska carského. Chcete-li,,,pokráčuJe*, rozumím-Ii tím posloupnostčasovo.u; alo nepokračuje, rozumím.li tím směr činnoJi. .ier<oriv i tumohu Ťíci v jistém smyslu, Že sovětské Rusko ,,por.."ou;u.; J zasadáchstarého carského Ruska tak totiž, Že chce, aby tak dobŤe, jako so mělikdysi v carském 
lu*" .excelence, generálové, gubernátoÍi a armádaostatních riňedníkrl,-.štechticr1, kupcrt, měli se nyni vsictrni dělnícia muŽici. JenŽe by měl p. Peroutka uinati, Že tento;.í" i"gi.r."vi g.amatikálnÍ zpr1sob jest poněkud.nezvykljr a komplikovány a irit.te"ak nepŤi.spěje k dorozumění se o těchto oia'í.a"n. To jo skoro tak, jako by někdoÍekl o černé tabuli,.žo je 

!.ir{ 
_ s vy;imr<ou všech černfch bodrl, kterése na nÍ naleznou..'Nu c9.z? I tak joši možno so vyjadríti. r.oe ly norVŽdyť jo moŽno jíti,z Malé Strany na Vinohrady také pňos Braník,Hodkovičky a Krč. Ale nejkratšÍ a nejpohodlnějšÍ to ,po;Jni ,o,uoa,.enení.

Pan Peroutka zamítá múj pokus definovati liberalism jako láskuk stÍedocestnictví. a nechut k w1istňednostem. Liberalism "f,ry hledápravdu, a no stÍed; a jest prjr intuitivní, mnohem intuitivně-ijí noŽ napŤíklad komunism. JiŽ to, ie jo rro tak těŽko definovati, ;"ilil prf, jakje,,por1itco intuitivní..'
Byl jsem ochoten.jiŽ tomu uvěŤiti, kdyŽ pňi dalším čtoní jsem zjistil,Že pies všechen sv j intuicionism a píes všecko své opovržení ,.šedivfmirozumáňi.. se pŤece rozhodl _ liberalism definovati. snao |"áto, ze tobude pŤeeo jistější' 

T: ..t': 306 druhf sloupec nahoňe čtu: ,,Liberalismnení bázlivá láska k stŤední cesLě. Jehb idea dala bg se nejlépi,igstínnoutitlm, čemu Angtičané 
ittcaii-lltance of powers, rounoudha sil, ien ugurd-cením této ideg m žete potťiti libera sÁus, neboť ona jest leho ,rd,cem.,,Jsem upŤímně zavázán panu Poroutkovi, Že nám Ťekl, v čem je',des Pudels Kern....Těším se z toho, Že tentokrát opravdu trefil hŤebÍkdo hlavičky; ale obávám se, Že tlm liberalismu zvtásto ..o.*o".Fluku na mozek i na srdce, pánové: Chtěli bysto proto zii ia svete,abyste bděli nad rovnováhou 'it, i taynysb byli jako pan PeroutkapÍesvědčeni o tom, že jo na svěíě m;;h;st sil a že mají se udržovatv rovnováze? Já ne..A myslím, Že ani pan Peroutka ,,.. To by byt rikol|ivota opravdu pňíIiŠ akadomicty a n.ezt.evny, i kdyŽ nouváŽÍto ani,

žo rlplně zhoubn1r a škodliv . Neboť: kdyby so uskutečnil idoál libera. 199
lismu, kdyby se uskutečnila riplně rovnováha sil, zdaž by to neznamenalo
konoc života, mrtvÝ bod, smrt? Což není všechen pohyb, ruch, pokrok,
život jen v tom, že jedna z těch sil snaŽí so pŤedstihnout všecky ostatní -
porušením rovnováhy, vybočením z mrtvé stŤední cesty? Ale dovolte
mně, pano Peroutko, otázku: jakf je to ten váŠ idoál, když jeho splnění
znamenalo by stagnaci a smrt? PromiĎte: ale nestojím o takoulhle
ideál.

A povšímněte si ještě jedné věci. Snažil jsem so vystihnouti l iberalism
láskou k stiední cestě. Pan Peroutka to odmítl a nazval to ,,l iberalismem
vhodn m leda pro geometry... Ale co jiného jest joho ,,rovnováha sil..
nož konoc lroncr1 také idea geometrická? l osvědčuje mně nepŤimo sám
pan Peroutka, Že jsem se v karakteristice liberalismu neminul tak
pravdy, jak by chtěl l idem namluviti.. '

I ,,stŤední cesta.., i rovnováha sil jsou ideje čistě |ormalistní' A v tomto
íormalismu je Achillova pata liberalismu. S liberalismem jest tomu jako
s kriticismem. (No náhodou dovolávají se liberálové Kanta vedlo
Rousseaua jako svého duchovního otce.) Jest drlležit a uŽitečnf, ale
jen negativně. Dovede upozorniti na mnohou závadu, ale nového Života
stvoŤiti nedovedo. Chtěl nebo mohl by někdo Žíti pouh m kriticÍsmem?
Jeho duše zaschla by brzy.hladem a Žízni. Nasytiti ji můŽe jen tvorba'
něco kladného a obsahového i obsaŽného v plném smyslu slova. A stejně
jako s kriticismem jest tomu i s liberalismem. Negativně múŽe často
prospěti; alo positivně, životním obsahom ducha naplniti nedovede.

Kratičh,j epilog k m6mu Tažení

PraŽská divadelní kritika osvojila si jedno bezduché klišé' kterfm
operuje stálo s vytrvalostí lepší věci hodnou. Povšimněte si toho, prosím.
VŽdycky po premiéŤo víco méně otevŤeně konstatujo, Že kus sice nestál
za moc, po pňípadě i za nic, ale herci a reŽisér že mu pomohli na nohy;
udělali z něho po pŤípadě něco velmi znamenitého. Tak ovšem bylo
i po Tažení. Když jsom četl ty pokrytecké recense' tázal jsem se' ne.
stvoňilJi snad naposledy Dostal i mne. Že se tu piŠe riplná bota, napadne
málokoho. Neboť takor1i reŽisér musil by bfti více neŽ biblickf Jehova,
mělJi by z nicoty stvoŤit arcidílo. Jen česká závist, která nedovedo
nepohodlnému autorovi pŤiznat, coŽ jeho jest, mohla si vymyslit toto
tltočiŠtě zbabělosti a hlouposti, které pŤímo Ťvo do nebe o slitování.

Poněvadž so mne lidé tázali, jak je tomu s inscenacÍ Tažení' slíbil
Jsom napsati o tom několik slov.

Několik neděl pŤedtím, \eŽ so začalo studovati TaŽení, pozval jsem




