
vy odraz emočních uměleck;iclr paprskriv od indiviáuelně a,typicky
broušen ch zrcadel jednotliv ch typickj'ch duši. Postavme se na toto
všeobjímající, všechápající a vševysvětlujÍcí stanovisko a nepŤeme
se o školácké distinkce v tak jemnj.ch a pruŽn1'ch věcech, jako jsou

tyto.

Téžká'kniha

...hledelme pÍíčíng nezdaru pŤedeušímo sobě (LXII),

. . . neztrdceti se o historickém ilenntm empirísmu, ale pohlížeti na

suět a žiuot sub specie aeterni (XIV).

. . . pochopit, že doba noud po nás ždd.d ne méně, ba uice než ždd'alg

d'obg sta í a že se těm požattaukťlm u nesnadné suětoué konkurenci

nijak nelzc ughnoulí ( xXI I ).

Mg ušichni poiÍebujeme pro žiuot a smrt vÍce než sborník mgšIenek

splatlch u jedno papírem a.obállcou * pro žívot a smrt čIouěk

potÍebuje p\esvldčení celé, peuné, nezd.olné (37).

Yelkd hesla zcušedťtují .. . VlastenectuÍ, jak se ltldsd, netldud teď

pro žívot těch pcvnlch praui|el, na kterlch bgchom žili a umírali

(  1 3 2  ) .
Naši builitelé chtěIi uen z malostt, chtěIi ndm d,dt obzor suětou!

( 143).

. , . ate mnohem uíce pŤekdžel t jím šovinism neprdce a ne-

uědomosti ulastního tdboru ( XXI I I ).
T. G. Masargk, Naše ngněiší krise

I

V jádru a opravd'u mohutuě vzrušila mne nová kniha prof. Masa-

ryka,i druhf č1en jeho cyklickfch rozprav' které chtějí sučtovati si

položení českého člověka, české duše dnešní ve světovém dějství'

tteré chtějí vyšetŤit směr naší cesty' vyznam našeho bytí, hodnotu

naši mravní v proměnné škále světového a d.uševního rozvoje, na jeho

nesmírnfch rozvíŤenych vlnách. Politická broŽura, Ťekne obecnf hlas'

a pŤece 
-docela 

nepolitická právě po tom obecném mínění o politice.

Politická brožura, programová kniha a ona jedná právě a nejvíc

o těch posledních věcech člověka, o tom království, které není

z tohoto světat Politická kniha a co v ní všecko je! FilosoÍie dějin'

kritika literární a umělecká, reformní theorie právní a sociologická

1 - ,,Naše nynějšÍ krise. Pád
Napsal T. G. Masargk. LXIV +

strany staročeské a

152 in 160. V Praze.
počátkové směrrl novjch...
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a pŤedem poráŽka, rozhodná porážka té politiky v starém a běžném
smyslu slova, té zlé a špinavé věci, lstivé a malicherné, liché a zlostné,
odborné aŽ do sportu a prázdné až do otravy -té politiky, která je
pŤežitkem diplomatickj'ch lstí a intrik starého režimu, rokokového
abso]utismu - té politiky čiŤe kombinační, počtáŤské a záludné jako
je ša-chová hra. Mnoho obsahuje ta politická kniha, ale konec koncťr
vrcholí to všecko v jednom -podává a obsahuje tu pŤevzácnou věc:
urči"t! suětou! ndzor a to je zase určit mrauní ndzor. Kniha má právě
ten ričel: vést prriŤez celj'm naším životem, sričtovat si celou minulost'
smysl a vj.těžek její, a domoci se tak, dopátrati se tak pravidla pro
budoucnost' směru a regulativu další práce. Tedy najít a podat to,
čemu se Ťíkává česk! tgp, po čem toužíme a co nás znepokojuje' alespoů
několik z nás mladych. My, kteňí známe poněkud cizi světy a vidíme
jejich krystalisaci, jejich hodnotnou a názornou typičnost, kteťí
vidíme ty rilohy, které hrají v širokém a tajemném dramatě a pozná-
váme neb dohadujeme se psychologické a mravní jich vzpruhy - my
a podobní nám musí trpět - nečeskostt naší. Snad se to bude zdát
mnohj'm mělce myslícím paradoxní právě z mych tist, ale pŤesto
z stane pravdou, Že všecky myšlenky mé točily se hned od dávna
kolem záhady ,,národnosti.. a ,,českosti.., jak se Ťíkalo, a že jsem
dosah té záhady jako právě ristŤední vŽdycky chápal, že nakonec tu
vždy šlo o mne, o smgsl mého id, mého bgti, o podklaiLuědomí. a suědomt,
o žiuot a žiti ieho, a to jest právě: o poměr m j k okoli, aněišku, společ-
noslÍ. A vím, že stejně tak bylo tomu u těch několika ostatních, které
mám na mysli. A vím a tvrdím, že právě v těch, kterj.m drivtipná
a šlechetná žurnalistická chasa vpalovala káranecké znamení ,,ne-
českosti.., ,,nedomáckosti.., ,,nevlasteneckosti.., ,,nenárodnosti.. nebo
stejně l iché a pusté,'modernost i . . , ,nihi l ismu.., , ,kosmopol i t ismu..
atd', tato žizeí, tato touha byla nejpalčivější. To všecko byli lidé,
kteŤÍ právě Životnou a podstatnou driležitost českého typu pochopili,
kteŤí poznali, že tu jde o sám základ, na němž lze se vypoŤádat se
životem a se smrtí, kterfm nebyl českj'typ dekorační nebo kramáňskf
hastroš, s kter1 m jde koketovat a šantročit, neživá maska, která se
archeologickou fantastikou konstruuje do mrtvého musea - nybrž

duch a píedem zase duch a tož duch žiuota. A proto nemohli pŤijmout,

co se jim podávalo za soi-disant českj'typ, tu strakatou, neživou

loutku, sešitou z nejr znorodějších hadŤíkri a odstŤíŽkú, toho národ-

ního fetiše patentovaně liberální konstrukce - proto se odvraceli do

cizily, poněvadž tam byl žiuot a doma otrava, nevědornost a smrt.
Nerozumělo se posud obecně skoro tomu národnímu typu _ byla

to pouhá fráze, heslo, náleplra. Stále se myslilo' že se dá ten národní
typ nalézt nějak hmotně, nějak jako ukrytj' poklad. Nalezne se iednou
šťastnou ntihodou a bude pak dobŤe - dobŤe na věky. Vystaví se mu
chrám, zjednaji se mu kněŽí, objedná se i kadiďo a on sám vystaví se
na oltáŤ. !* zazni zyony a lid pohrne se do chrámu, poklekne a _ bude
spasen. Dost, více nebude tŤeba. A tak hledal se ten poklad tak čistě
hmotně a dobrodruŽně jako v pohádce _ hledal se tím historicklm
empirismem. tím čiročinjrn, rimornym a pustfm, jen slovním pŤerfvá-
ním naší minulosti, tou celou historickou maškarádou našeho života.
A hledali mnozí a našli mnozí: ten pŤilbu, ten meč, ten kopi, ten knihu
a postavili všem těm rezavym troskám a shnil m hmotám chrámy _

samé t. zv. národní typy. A tak bylo brzy mnoho tak zv. národních
typri - mnoho národních svatj.ch - kterj.m nestačily naše kalen.
dáŤe - mnoho svatj.ch o mnoha chrámech a mnoha kněŽích a ještě

více svátcích. Pěkně po poŤádku: d.nes slaven scholastick;Í bohoslovec
Hus, zítra voltairiánskj' indiferentista Jungmann' ve stŤeďu jesuita

Balbín, ve čtvrtek vniternf' v ráj srdce potopen1i Komensky, v pátek
rozpt lenj'Tyl, v sobotu hlubokj.Mácha. Pravidlem ovšem kalendáŤ
nevystačil a tak potkávali se v j edny dny a v j edny chvíle ve fetišsk;fch
svatyních slovní a jen slovní ricty duše nejodlehlejšimezisebou, ale ne
-ne tak -ne duše - jen kostgmg , , ,

Měli jsme historickou garderobu, ale Žádnf - českj. typ. A tento
stav chorobné těkavosti ode všeho ke všemu, tento stav lichého
antikvaŤení a lhostejné pŤesycenosti, tento stav ,,touhy.. oddati se,
ale pŤitom nemoci oddati se cel{ a doopraudg,l tento stav chabosti
a mdloby citové a drisledně zlomené v le, tento stav kolotání a nekli-

1 - Iv. Serg. Turgeněv, Rudin



du, kde, jak ostŤe psychologicky vystihuje prof. Masaryk, nadšenl
zvrhuje se v poulrou rczčilenost, ryze smgslovou a neruosni roztěkanost,
tuto chorobrr a rozvrácenost duševního ustrojení, kterou do posledních
základri pitvá Turgeněa v těch nejkrásnějších a nejsmutnějších
knihách, jako jsou Rudin a Nouina -tento stav, kterému se obec-
ně Ťíká ,,nihilismus.. a odborně vědecky diletantismus (a také eklektis-
mus) -tento stav byl nám a je nám stále typickj'. Dá se ta žalostná
bída, kterou cítily a cítí nejlepší české duše, vyslovitvhoŤkém para-
doxu, kterf není paradoxem, ale doslovnou pravdou:

česk! karakter ie - nemit karakteru,
česki1 typ ie - blt netypickfim.
V1iznam knihy prof. lVIasaryka je právě v konstatování a drlkazu

tohoto fakta a v pokusu a návodu, jak ziskatt, jak doblti tohoto českéha
tgpu, jak poznati, na|ézti a na nalezeném základě sestrojiti, vytvoňiti'
d.uši českého člouěka. Prof. Masaryk správně ukazuje, že je to v posled-
ní pŤíčině rozŤešiti si otázku svého života, t. j. pŤipjati sebe, své jti
(pŤítomnost a budoucnost, nouost) ke společnosti, k okolí, rodu'
národ.u (k minulosti' dějinám' ke všemu danému, konservativnímu,
starému), sladiti a pŤeklenouti ty dva světy. Že česk! typ znamená
pozntÍnt sebe sama, že jej ne|ze na|ézt, oprášit a uloŽit do skŤíně jako
lrotovjl hmotn pŤedmět, nlbrž že jej poÍdd o- znoDu každ.! z nas ze sebe
rrtust tuoÍtt, strile a znouu tuoÍit . . , Žit Život znamená pňedem obrátiti
se k sobě, utéci se ue unitiní žiuot, jen v něm a jen z něho že se dá Ťešit
tento rikol. Nechte kolotání a víŤení a matení světa vnějšího a hmot-
ného, utecte z jeho labyrintu a sestupte ,,do rdje srdce,,, v něm je Ín
nuce, airtuelně svinuto všecko, co rozestŤeno' pomateno a zkaleno
jevově, |enomentilně doráží a bije na vaše smysly! Sestupte ďo sebe,
do rdje srdcel Jen to je vaše, opravdu vaše, a jen z toho bodu rozŤešíte
si českj.typ.

Vj'znamná slova, která zni cize skoro (bohužel) dnešnimu českému
ruchu. A pŤece - jak jsem naznačil naráŽkou na Komenského _ jsou
tak českci,libo-li vám, tak historicky českál Vj.znamná slova, slova
opravdu nouého směru a proudu. A to proto, že zvláště v poslední době,
nejen my mladí, ale více ještě staŤí (a jich dědictvím) pluli jsme

zvláštnim změlčenj'm a zploštěn1im materialismem euoluč,nÍm. Čtěte
si jen kritické články posledních let. Které Že slovo se vám nejvíce,
nejčastěji vrací? - ÚstÍed.i, okolt, pÍizpťtsobení se stí,ed"i a okolí.! .ě'no,
ta slor'a! A co znamenajÍ: poddati se vnějšku, hmotnému světu, zŤíci
se svého nitra, jeho odporu, jeho stŤedu citového, volního, charakte-
rového. Ano, pasivnj' materialismus a netečnj leniv1i determinismus
zaplavovaly a pohlcovaly nás skoro celé. I v krásném písemnictví
bylo tak. Upozoríuju jen na nejoblíbenější naše hry divadelní posled-
ní doby, tŤeba na ,,Jinj' vzduch.. Šimáčk v. Byla to hotová modlo.
služba a zbožněni prostŤeď, okolí, ,,milieu.. . . . vnějšího hmotného
sr'ěta. Člověk, nitro, duše, to všecko začina|o bj.ti nazíráno jen jako
ulslednice, jako plod. okolt, unějška, jeho l/a/tu. Pňehlíželo se, že podsta-
tou člověka je to činné, hoŤící, zapálené jádro . . . ten bod jemu vlast-
ní. . . duše, nitro, karakter. Že bez něho ne|ze vy|ožiti život, ono
že je jeho podstatnym a pojmovj.m pňedpokladem. ''. . . KaŽdf zajisté
jsme zčásti plodem okolí, společnosti, doby, anějšiho vlivu, jednotvár.
ně a určitě typického, kterjr nás obklopuje, na nás naléhá, nás svírá,
poutá a tísní jako zdi vod z vnějšku do vnitra se hrnoucí a zaplavující
náš byt. . . Vedle toho však nalézáme matematickj' bod, sí]u a
schopnost odporu, prvek našeho bytí, kterjl nemrižeme svésti na vliv
vnější, podstatné jádro bytí - slovem karakter. . . Nebylo by možno
bez pÍed,pokladu tohoto indiuiduelního pruku, temného, z nitra ue unější
erpansiuného iddra vyložiti Žáďné dění, Žádn1 rozvoj, Žádn! postup...
Tak psal jsem ve studii o ,,Jiném vzduchu.., vytj.kaje podstatně t. zv.
modernÍ thesi a odpíraje jí.1

A timto bodem, v něm právě kniha Masarykova je re|ormni.
V něm je stŤediště a těžiště jejÍ. To je filosoíickj.a ethickj.její motiv.
odtud svádí politiku v nllro, odtud uněišÍ instituty neznamenají
rnnoho, ale pŤedem a pňedem zase ta d'uše, tg jeit potÍebg a tužby,které
ty vnější ritvary vyvolaly, podmiíují a drži a bez nichŽ ty vnější
titvary nemohou b1iti pŤeměněny. odtud čIouěčenstut a za.se čIouěčen.
stui, duše a nitro a zase duše a nitro stále se mi vrací s plnj'm dtirazem.

1 - Rozhledy, 1894, č. 5., 283. [Viz zd'e na str' 15 a n.]



A dále: tímto ristŤedním bodem svj.m je kniha Masarykova právě

světová jako právě česká (i historicky)' Je prd.uě saětouti: t. j. navazuje

se a učlefiuje se v Ťetěze mohutného světového proudu, silného pŤíboje .:

duchovj.ch snah a tuŽeb, kterj'právě nyní v typické vlně nese se
světem a zachvacuje kdekterou opravdovou duši. Proud ten rťrzně
pŤezdívany - socirilně ethick! je, tuším, název poměrně nejvěcnější
a nejvíce obsahovy _ a podle zemí a jich kulturně historického,

terénu a jinjch podmínek časovych a mistních r zně zabarvenf je i
mohutnou reakcí proti posiliunímu naturalismu, proti oplÍmtstickému,:,;.1
materialistickému d'eterminismu, lhostejně klidnému a s tvrdj'm i
srdcem lehce a snadno uspokojenfm, proti liberalismu hospodtÍÍskému,,' ,.,

proti tomu bezcitnému ,,laisser faire, laisser aller.., slovem proti každé
pasivitě a malátné netečnosti a k]eslé lenivosti ducha a srdce, proti
pohoďnému labuŽnictví sofistik a kličkovanÝ'ch dialektik, proti
všemu požívavému šosáctví ať rozumu, ať hmoty - proti skeptické- i'

mu rozkošnictví a hračkování - proti vší neopravdovosti, nerozhod.
nosti, bezkarakterovosti - proti mdlobě a kleslosti srdce a ducha,
kterf se spokojuje nakonec klidně tím cynickjlm optimismem.. ušecko,
co ie, ie nutné, iak to je, a proto je dobré, Proti této lhostejnosti, která
sluje rťĎeralismus, proti této zmalátnělosti, která sluje dÍlelanlťsmus,'
proti této povrchnosti, která sluje eklekÍismus - proti všem těmto '

dŮsledkrim materialistického determinismu a evolucionismu - zvedá
se bojovně nové toto hnutí, jež se rozletělo již Evropou, od vjchodu
po západ. Nechci a nemohu zde studovat tento směr, ani nechci
vyčítat jména jeho stoupencri1 v Německu, Francii a Anglii. Stačí
upozornit, že ruští básníci Tolstoj a Dostojevskj' - a snad nepŤimo' ]'
ale proto neméně mohutně i Turgeněv - jsou plamenem' z něhoŽ
ideje ty nejmohutněji vyvŤely.

Kniha Masarykova praví:

,,Naše otázka, otázka česká, je bud otázkou světovou anebo otázkou není..
(LXIv).

1 - Srovn' v té pÍíčině Rodovy ,,Mravní názory našl doby., (I{rit' knih. č. 2)

a studie p. Krejčího v Rozhledech i Naší době.

,,A tu nám chtí dávat vysvědčení vlasteneckého očkování lidé, kteŤÍ vribec nic 2|3
peznají a kteŤí právě arri těch našich buditelú a velikfch mužrl neznají? A to máme

k1idně snášet? Nel Vari nevědomci a vlastenečtÍ Íariseovél,. (145).

,,Náprava českému životu nebude z vídeřského parlamentu - napraviti se musí
vrritŤní náš život a to značí, že napraviti se musJme já, ty, my všichni,. (133).

,,Suětoufimi nejsme, těkáme-li světem, ale když jsme v sobě zpracovali, co svět
nám podává.. (146).

To všecko má ten smysll Česká otázka sama' ten fakt sám, že jste
dnešními Čechy, nečiní vás ještě velikjlmi a hodnj'mi pozornosti.
Vg sami ze sebe, hodnotou svou si jí musíte pozornost vgmoci,L Yg
nesete českou otázku, ne ona vás. Vy z ní musíte učinit otázku všelid-
skou, otázku, která musi stát jako problém váŽného dosahu pŤed
každ m č]ověkem. Vy musíte tak vypracovat sebe, takovou ri]ohu, tak
těŽkou a plnou rilohu musíte yzlt na svá bedra v evropském a světo.
vém duchovém dramatě, abyste k rlloze té - k věcné a ethické její
podstatě - obrátili zraky všech. Musíte povfšit otázku českou na
světovou - nalézt u ni čistě lidské jeji icidro. Tim jste stvoŤili pak *

českj'typ, tím jste uvedli do světového dramatu duchového jednu
noYou sílu, jednu novou vzpruhu. Vg v zápasu světovém musÍte
zvolit svtlj pÓl, vy nesmíte nerozhoďně a pasivně pŤijímat nátazy
cizích světovj'ch proudti, nesmíte v diletantismu a eklekticismu dát
se houpati a kolíbati jimi v pohodlné a netečné mdlobě labuŽnické
poŽívavosti - vy rnusíte rozhodnout mezi nim| pÍijmoul jeden a ten
tgpickg, t. j. ze sebe a sebou, celj.m směrem a zpťrsobem, jejŽ vám po-
dává smysl naší minulosti, uypracouat, ten tgpickg ugltrgstaloual. A ta
práce na světovém poli, ten právě vám vlastní zptisob té práce' ta
lrodnota a ta práce, jíž jste pŤispěli k rozŤešení té lidsky světové záhady
_ to je pak národní kapitál, ne mrtvf, ale stále tekoucí - stále ros-
toucí a stupĎující se, kaŽďfm stále a stále a každfm z národa Ťešená
tgpičnost jeho.

Je tŤeba se rozhodnoutl Je tŤeba volitl Je tŤeba pŤidrŽet se dobrého
a odmítnout špatnél A proto pryč s nejistotou, s kolísáním, se shoví-

1 - V tomto listě letos již v čís. 3. v článku SympathÍe Evropy také p. Ant. Hajrr
obšírněji o tomto thematě byl promluvil.
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va\losti' s netečností, Prgč s lim lžiulm liberalisnetr, kter3? clrce ver]Ie
sebe trpět ncjr znější nesrovnatelné nryšlenky; pryč s tim konrpro-
nlisní.m liberalismem, literf je vlastně nevira a skepticismus, llrostejná
nerozhodnost a necelost, otrava rozumu i svědomí; pryč s tim dile.
Íanttsnlem, z něhož se dopijcte jen dŤímotné otravy, s tou labuŽnickou
filosofiÍ burŽoasních salon , s tim diletantismem, kterf není, tuším, nic
neŽ historick;i empirismus, jejŽ clefinují jeho virtuosové Bourget
a Lematlre jalro velice dúmyslnou a rozkošnickou clisposici d'ucha,
v které se s láskou uchylujeme l< nejrťlznějšÍm formám životním,
chápeme všecliy, ale žridné z nich se neodrlriurime,'1ako dar obraznosti,
která s ]áslrou a pŤesností antikváŤskou vŽije se clo nejr znějšiclr dob,
tlo nejrťrznějšíclr kutturních a morálních názorti, a]e - u žridné z niclt
sc neuzuuÍe'2 Pryč s tim luxusem, ktery neni konec koncri nic neŽ
labuŽnické mlsání nejrrizněj ších stylri, sběratelská manie antikváŤská.
honba po stylově věrnyclr pňedměteclr - konec koncťt historická
garderoba * museum nejrŮznějšÍch krojri a stŤiltii' To všeclro uedá
ani jeden -styl noug. A o ten běŽí -o tento novy styl -o tento nouy
raz, jednotnjr, s celou duší, s celou touhou a poti 'ebou jeji souladn;j,,
z nt ugpučel! a z ni.tra uc uněišek d sledně a jetlnotně promítnutg
zp sob života, zptisoi'i, jak a proč Žít i urnírat. Tedy o to běži: nouou
kulturu mraunÍ' stvoi'it - takovy nov1i styl Života nalézt dnes, kdy
ty staré ve]iké zemŤely a nového není - kdy liclé r1'šší antilrvaŤí se
starymi, snášejí je do vitrin museÍ, pŤerovnávají a oprašují, oni' ktei'í
by měIi pojmout a stvoňit styl novy, a kdy široky lid Žije bez st1.lu,
v pioché neradostné a nekrásné pusté všednosti.

,,Ne-tu ncběží o rrestlášelr}ivost, tu běŽt o více, tu bčží o <luši, o celou duši,
o cel život, <lomnělá srrášenlivost té duše trespasi, tolro života nevyplrrí.. (36)'

,,Neodsuzujeme r.šeho diletantismu; alc <tiletantisrrrenr nikrly a nikde trepoloŽil
se základ k živoucí fllosofii,. (37).

"Jak 
materialism je obmezen$, tak obrnezen$ ie realism ve smyslu positivisruu,

ŽádajÍcÍho pouhé lionstatování faktir.. (39).

1 - Bourget, Essais de Psychologic contenrporaine, 5g a rr.
2 - Lenuítre, Cotrternporains III (studie o Bourgetovi).

.,lloderrrí člověk náŠ rresmí se báti korrstatovatl, jakou cenu na tržišti žlvota má

L t r r , n í toao l r o ,dí l o toaono t  J a l tm ln tží t i _ t o t ' h l a vnío t á zkaž i vo tní ' k t e roukaŽd1 i

iloi'ád a poŤácl si tlává, skrytě strad a netroufale, ale určitě a jasně dosti a k oIázce

iÓ p(Xlt'iv]i člověk dá poctivě oclpověd, plnou, určitou, jasnoul.. (40).

..l'rčitost a drlsleclnost rrerrí ncomylnictr'í.. (41).

A tak bčží o to celkem: postavit si vlastní d m ze svého a podle

1lrlti.cb duše, pro ni, a nc nocovati každ1i den v domě jiném. A proto

hnilra n'Iasarykova je knilra bojound, rczhorlcnd, utočnd; něcoapoštol-

skeho je v ní; vyšla kázata s lovo je jí je proto mečem a ohněm. Její
..-ět,1, jsou na pohlcd šedé, stručné, ale jsou napojeny zvláštní silou

.lušcl'ní pŤi této zdánlive šedi a povrchové nerozvíŤenosti! Krátké
strrrčné věty bez velk' ch pÓz a bez kostymri ňečnickj'ch tropri

a figur - ale osvětlují duše a Tozteskní, beze vší sentimentality

ri.rzteslrni. }tísty ironie, ne plávě salonní tŤeba - ne ironie slov -- ale
rlryšlenek, někde až krutá a nešetrná v logické titočnosti. Ale i tak je

tiobie; neclrceme právě slovních' salonních šermri, jsme tolik syti tím
akro].latstvím. Ta opravdová rozhorlenost nacházÍ slova ritočná
a jiskŤivá jako ocel. Kniha nepŤišla se smlottvat, nepŤišla se dohodovat;
trrto politická knilra je nepolitická. Chce stvoŤit českého č]ověka *

opr'avdovélto a skutečného člověka - tělo i duši, pŤedem duši.
Iiuého človčka clrce zhníst a zformovat jako sochaŤ hněte a formuje
ltirt 'vou, netečnou, lenivou ]rmotu. Proto je urputná a apoštolsky
lrt'zohledná. Proto není nijak l iberální, nc, pňiznává se k tomu: je

]ionscruatíuní, je reukčnt, zpdtečnickd. Tato slova, opovržená posud
rl většiny, zveďá, omyvá' píše si je na štit. Slova ta ovšem sama nic
rteznatnenají, leč právě opačny směr a proud neŽ byl proud vládnouci.
Zv]áštní politická knilra! SÍranu politickou pŤišla vyhubit a místo ni
z-lr]i láclá směr, proud' snad í ugznciní a cí'rkeu.

2

Jali rrslloiuie prof. I\íasaryk tento česky typ' jak stavi a formuje
tohoto svélro českého člověka? Jak jej pojímá, jakfm jej chce mít?



PŤedem mluveno názorně: zdravého, silného, pevného duchem
i tělem. Peuného a určitého rozumově i citově _ to je ten stále opako.
vanf, stárle se vracející refrén.

Je to bod zvláště a pŤedně driležit pro pokrok a rozvoj našeho
mladého hnutí, které dusí shovívavá lhostejnost a snášelivá prázd.
nota, Tg činí" pak z ,,mladostí,,, ,,pokrolilI,,, ,,moderng,, atd. steině
pruizdnd a pustri hesla iako fÍnrí, bludnf, očarovanj' kruh, v němž
bychom se uhonili nervosně a pustě do kola, do zmámení a do uspáni.
T. zv. Moderna psala si posud a píše liberalismus za zásaďai,,hledejte
všichni nové svou cestou, však se sejdeme... Je to pochopitelné
a dosud snad to bylo nutné, poněvadž toto negativní sudiďo odlišilo
dva základní proudy. Ale nelze si zapírat, že další lpění na této
pohodlné, čistě vnějŠí, slovní a prázdné distinkci ',Moderny.. by
zabilo všechen náš rozvoj. Moderna, novost atd. nesmí se stát sloug
a ndlepkami. jichž se kupuje za krejcar pril tuctu a jimiž lze polepit
v minutě pril tuctu nejbídnějších a nejprázdnějších stňepťr. obsažnostt
a ndplnt žiulch uod musí se nám stát tato slova a to znamená' musí
pŤestat bj't slovy a stát se pojmg, pŤesuěilčením' Ugpracouanlm, ostÍe
a bojouně ughrdněnlm obsahem, Jinak dojdeme k tomu, co již je

pozorovat na jedné části mladé literatury: Že slova ta stanou se
záhubna svojí pustotou, Že opijí svojí prázdnou sugestivnosti, rozčíl.i
v nervosní shon _ ale nenasytí' nezkonejší, neutiší, nezakotví jich.

Dnes již právě ta modernost stala se někter m lidem lalťsmanem, za-
kltnac! formulkou, kouzelnlm Ííkadlem a |rdzi právě tak jako starfm
to,,vlastenectví.. ,  ta,,národnost.. , ' ,Samosvojnost.. '  ta,,českost.. .
Dnes stejně již bijí se mladí lidé v prsa a zaklíuají se moderností a mla-
dostí právě jako ti starší farizejci a zákoníci _ stejně Žalostny pohled
a Žalostnější ještě, když uvážíte, jak rychle se otírá a všední kaŽdé
veliké heslo - ano heslo a jen heslo _ a to u pustych, všedních'
heslovj.ch lidíl Hesla, strany, plogramy - jaké to hnusné, z|é, zná-
sililovací, vraŽedné nástroje myŠlenek a citril Jak rychle pustne
a hyne v nich duše a srdcel A tak' co bylo včera ještě nitrem, ztajenou,
v duši rozlitou vriní, vykŤikuje se dnes na náměstí, lepí se na rohy,
tiskne se na strakaté obálkyt Modernost zvrhuie se u mÓdnost.

,,Vzniká shon po novém a novém, vzniká nervosní novotáŤstvÍ' myšlenku

včerejší ubíjí myšlenka dnešní, ne proto, Že by byla správnější' ale že je nová.

xÍÓdnost stává se jedinjm kouzlem (nelze ani ňíci: regulativem), rodí se duQhovní

gurmanderie, hledající' co dává den, ba minuta.
Tato fllosofie á la mirrute eo ipso je extra}t povrchnosti, ililetantismus ve zlénr

a nejhorším slova smysle.. (xxxv).

,'Vlast mrlže se obeJít bez každého z nás, ale nikdo z nás nemrlže se obejít bez

vlasti' Běda tomu, kdo to rnyslí. Dvakrát běda tomu, kdo se vskutlru bez ní obcházíl

Kosmopolitism _ je nesmysl, kosmopolita je nula, méně než nula. V nenárodnosti

není ani umění, ani pravdy, ani Života, není ničeho.. (Turgeněv' cit. 146).

Toto lapání po novém pro nové' tato horečka roztěkanosti, ne-
riostatek každé organisovanosti, každé tvarovosti, které vidÍme jiŽ

zcela jasně v mladé literatuŤe, ten kolotoč Íráz1 a slov, ustálenjch
íormulí a ceremonií, to obŤadné augurství se svou bezmyšlenkovou
liturgií a svfm mechanickym ritem - to všecko dá se vymjtit jen

pract, jen obsahov1im vyplněním prázdnj'ch slov, jen pevn1fm
vypracováním sebe, ugmezentm a ughrtiněntm toho hesla modernosti.
Ne pohodlná snášelivost _ ale určitá pevnost a bojovná plnostl
Ne šero a pŤítmí diletantismu _ ale plné, jasné májové slunce, světlo,
které určitě vykrojuje tvar a pevně vymezuje hranu _ boj v tomto
plném poledním světle! A toto jasné vymezení svého obsahu, stano-
vení a zrlčtování podstaty a principti, ta logická snaha rozvinout je
plně do všech drisledkú -to a jen to je ten boj, kter1i je,,otcem věcí..
a sama organisace v jádňe svém. Jen tak lze pŤekonat mÓdnost, která
je pustá frázovitost pozér , která frivolně znesvěcuje nejtěžší a nej-
vzácnější v životě, která vykňikuje to, co se jen dá cítit, lrterá nazírá
život, umění a svět nakonec _ sub specie gigrlete a commis-voya-
geura .  .  .

Silného a čistého chce míti prof' Masaryk českého člověka. A proto
u něho otázka emancipace ženg má snad první místo. I otázku tu
nazírá prof. Masaryk jinak, než je běžno , a to zase správně a drisledně
k celému svému pojímání života a světa. Neběží mu zase tak o právní
a společenské instituce jako o nitro, o duchov1f mravní názor č]ověka.
Ukazuje, že pokud člověk v jádŤe svém, ve svém zprisobu myslit
a cítit nebud.e jinf' nelze pohnouti institucemi vnějšími. A změní-li se



v nitru svém' ony samy odpadnou a zvětrají. NIasaryk mluví o Ženě
s hlubokou něhou a vážnou opravdovosLi, bez každého pÍídechu
povrchní mouďrosti a koketnosti, tím zpúsobem opravdu vzácnj'm
v debatách o tomto thematě. S emancipaci ženy jde mu doopravdy.
Svět musí bjlti sestrojen na základeclr rovnosti a spravedlnosti, osvo-
bození musí se dostat všem poddan1im a utištěnj'm - a prof. Masaryk
vystihuje, jak právě v ritisku Ženy je pramen zla, bídy, utisku celého
světa. Žena je muŽi pŤedem a nutně poddána r'lásce -zde je stŤed
otázky, její základ a zďe musí bft žena nejprve osvobozena od
surového rozkošnického egoismu vládce-muže. Tedy emancipace ženy
znamená emancipaci muže a surovélro egoismu poŽivavého vladaÍe.

Život sám musí se stát duchovějŠí a čistší a tedy také první činitel,
kterf mnolro p sobí ve společnost, více, daleko yice neŽ tato v něj:
plsemnictut. Prof. Masaryk postihuje pŤímou souvislost mezi dobro-
družností a požívavostí smgslri a dobrodružností a požívavostí duclra
a rozumu _ eklekticismus a diletantismus pramení právč v požíva-
vosti smyslri a obraznosti. ,,Nečistost - tot zkáza naší společnosti,
tot, zkáza moderní literatury. PaŤíŽsk;f román, paŤíŽské drama,
paŤíŽská literatura, paŤíŽské unrění toiroto genru, tot projev žití
nečistého... (35') Stejně vyslovili se všicIrrri oprar'dovi duchové
o tomto ,,paŤížském umění... Cituju Francouze Renana: ,,Profanace
lásky, s kterou se setkáváme v povrchní.literatuŤe paŤíŽské, je hanbou
našt dobg. To je ten hŤích proti Duchu Svatému, kterf nebude od-
puštěn nikdy podle evangelia. Svatá lrostie vrhá se ďo kalu, znelznává
se veliká síla lásky jako vychovatelky lidského rodu . . . Není částí
života, která by ukládala vice závaznosti ani která by byla podrobena
sloŽitějším praviďťrm...Více v tom směru vykládati bylo by zbytečno.

obrátimeJi se pak k odborné dušeslovné analyse, vidíme, Že prof.
Masaryk sestrojuje česky typ, českou duši /rarmonÍcky pŤedem.
Rozum bude státi u člověka NIasarykova nejv1iše, on určovati bude.
cÍl, k němuŽ Se napne pevné určité cítění a tedy také silná u le,ProÍ.
Masaryk není mystikem, nezatracuje intelektualismrrs, rozumovost,
racionálnost, neodvrací se od vědy, jalr se dosti často vyskytá právě
v těchto novfch reakčních proudech novospiritualistickjch, novo.

kŤesťansliych či jak jinak slovou. on rozum, myšlenku, ideu klade

nejl'1iše a tož práci klidnou, pŤesnou, vědeckou, trpělivou. Nevidí

v lozumovosti pramen zla a bídy jako většina moderních reakcionáŤriv

ethick1ich, nezatracuje kultury, neopakuje s nimi: blaŽení chudí

cluchem. Ale ovšem na druhé straně nechce u českého člověka té tyzi,

chladné, odborné rozumovosti, která by vysušila citovost, která by

učinila z člověka automat' té rozumovosti ryze empirické. Ta právě

r'eclla by konec konc k té neurčité kolísavosti a k té rozptflené

necelosti a pohodlnosti - li tomu diletantismu a eklektismu, proti

němuŽ kniha Masarykova tak rozhodně se staví. A tak tedy: v soulad

trvésti rozumovost s citovostí a vri|i - o to běží prof. Masarykovi -

to je podstatnfm punktem stavby a ustrojení jeho českého člověka.

Rozum nesmí bjlti ryze analgtick!, o pouhopouhá drobná fakta se

zajímající, je hrornadící -on musí bfti také sgnthetÍck , musí falita

členiti, tňíditi, skládati ve vyšší ideové, hmotné pomysly. Citovost
rnusí bj.ti určitá a pevná, nesmí se zvrhnouti r'rozkošnickou dobro-

tlružnost a roztěkanost smyslně nervovou - jen tato pevná, na rrrčit;f

bod pevně jako páka opŤená citovost mriže nésti svalovou a nekolí-

savou l'tili, jež mtže dosahovati těch cílťr a těch prostŤedkri, jak od-
hadl a vyměŤil rozum. A tak prof. Masaryk staví se rozhodně proti

tomu, co Zove ' 'romantikou revoluční.., totiž proti názoru, že by cit
pŤecler'ším' nadšeni pŤedevším mělo Ťíclit naše konání, že by u ciiu,
tl nadšení samém dala se na|ézt nethoda žiuotní, v něm že by mohlo
bj'ti dáno Ťešení záhad žir'otníclr: obraci se rozhodně zejména proti
mgsticismu Mickiewiczouu, ktery clrtěl Ťídit život po směru vnitŤního
plápolajícího olrně, po směru zažehnutého exaltovaného citu. Jemu
}[ickicrvicz zaměnil ,,čisté naclšení se smyslnfm rozči|enim,, (77),
jemu ,,rozčileni a citová hysterie není tín nadšením.. (78), kterého
Žádá jako nesoucí podklad rozumovosti. Cit, jehoŽ prof. Masaryk
žádá, opravdovf cit, není roztěkany, je peun!, zakotuen!, určiti1;
nekolotá a nevíŤi, nybrž sloŽenj' a slehlj 'je nedobytnort tvrzi, nedo-
bytn:|'m hradem klidu a pokoje, kam se musí uchylovat stále a o nějŽ
se mrtsi stále opírat člověk, jenž chce bojovat ve vnějším. Všecko se
točí a l iolotá, rozrtnl i r 'ťrle jsou hybné, cit je však stŤedem a osot|,



280 podkladem toho celého hybu ' . . Siln1f a pravy cit je vribec ten,
o němž se nemluvÍ, kter;i není uvědomován a nazirán objektivně
a čelně. Jak1i pak by to byl cil, s kterfm bych počttaljako s drlvtipně
broušenfm fleuretemt Není v tom již kontradikce? Není cit hluboko
v pod.uědomt ukrytá, podstatná, člověka nesoucí vzpruha? Není cit
právě ukryt ve tmě? Není to vťrně, již je nutno uzamykati pevně ve
flakonu, neotvírat ji kaŽdému vanoucÍmu větru, poněvadŽ by jinak
zvětra]a a zkysla?

Myslím, že je tomu tak; naše dnešní znalost duše lidské podporuje
také toto nazírání prof. Masaryka; dnes utmei t. zv. vědecky, že cit
opravdu je hluboko ve tmách podvědomí jako v hloubi černé země
zapuštěn1i koňen, nehybn1f a pevn1i koŤen duševnílro stromu.

A na tento problém o poměru mezi citem a lozumem navazuje
prof. Masaryk dalši: reuoluce či re|ormace? Rozumí Se samo sebou, Že
dťrsledně pŤidržuje se jen a jen re|ormace, pomalého, volného rozvojb
silnou, vědomou, volní prací. lÝásilí plodí násilí a proto není ho

rozumno užívat. My musíme zasazovati se o revoluci nenrisilttou,
t. j. o reaolucí mrau , nrizor , ducha, ne o revoluci lrmotnou a vnější.
''Naši buditelé, jedním slovem, zreuolucionouali ducha su!ch netečn!ch
bratÍt _ to je modernivyraz pro ,,buzení.. a ,,kŤísení,,, o to jim šIo -
to je uedlo a pudilo ku prtici buditelské, kÍtsitelské,, (144). A právě tyž
musí bft i rikol náš. To znamená: navázat na ně, pokračovat v jich
obrodnÍ činnosti. Ne vlastenčit, ne straničit, ale jako člověk vážně
a cele rozňešit záhadu svého nitra, byti a Života, a protože českf
člověk - tož samo sebou se rozumí - Že jen česky. ,,Pak pŤestane
u nás ta modlosluŽba slova a litery, ubíjící ducha. Pro samé vlasten-
čenÍ naši vlastenčÍcí dozorcové vychovávají prázdné lrlavy... (147.)
VzilěIriní a mraunost -_ to jsou podmínky českosti, mimo ně nem že
bft položena a ňešena. o ducha běži pňitom a zase o ducha, a ne
o hmotu, ne o chytrost, lest, dúvtip - o tento svět . . . Proto českf
typ nerozŤeší se mechanicky slranami, česká duše se nezorganisuje,
nesestrojí jimi a z nich. Místo strany chce mít prof. Masaryk proud,
směr, ugznriní. Vykládá, jak nepŤeje si, aby realismus byl stranou
politickou (11.1)' vytfká pokrokáŤrim vjllučnost a pŤeceĎování politiky

odborné a Ťemes]né (115) v neprospěch a na škodu práce vnitŤní,

osvětné, duchové. BěžÍ stále o to: opravdovj' duchov1i všestrannf

plamen podnítit, duševní činnost naši vyvolat, dáti jí pevny' vědomj''

volní směr . . . ,,Zrevolucionovati ducha svych netečnjlch spolubratŤí...

Názory tyto, pokud se obracejí proti revoluci, stojí vesměs na

psgchologickém rozboru duše reuolucionriÍoag; psychologie ta je jim

podloŽena a psyclrologie ta je skutečně vj,těžkem moderního duše-

vědného bádání, at historického a vědeckého, aé prostě literárnÍho.1

Morlerní bádáni vidí skutečně v disposici revoluční chorobu, kterou

svádí - konec koncú - u egoismus revolucionáŤe. RevolucionáŤ je

ilusionista, člověk snílkujíci, ktery se opíjí svj'mi sny jako slaby
Ťečník svymi slovy. Do těchto svfch snú je pak slepě zamilován, má
smysl jen pro ty své vidiny, jen pro ty fantomy své obraznosti - je

|anatick! egoista zamilovanf do sebe Sama, ktery nepŤipouští plat-
nost obiektiuného suěta, tvrd;ich, hotovfch, danfch faktri. Revolucio-
náň je tu naziráru jako ilusionista, jako snivec, odvrácenf od poznání,
od pochopení a pojetí objektivného daného světa, utonuljl cel1f
v sobě - člověk horečnf, oddanf svym snrim a odvrácenf od ne-
pohodlné, stňízlivé, krušné, černé, pomalé práce. Tento názor má
i prof. Masaryk.

B

Prob]ém reuoluce či re|ormace je znova a zase t1fž stŤedovf osnovny
kámen, totéž ristŤední ideové těžiště knihy l\Iasarykovy. Reuolučnost
je právě zase ten mlavní a politickj romantismus, táž nevědomost
i nesvědomitá fantastika, t!ž dobrodružnf, egoistní, povrchovy
a pohodlnf ililetantismus rozumovj i mravni, proti němuž kniha
Masarykova vycházi do zásadného boje. Prof. Masaryk správně
a pŤesně analysuje revolučnost po psgchologÍckd stránce jako egoÍsmus,

. 1 - Srovn. pňedem historické práce Tainovy o revoluci Íranc' (Les origines de
ta France contempor.)



jako sobeckosl fanatickélro snivce, zamilovaného clrorobně a vflučně
do svjlch ilusí a vidin, jako chorobné a vylučné utkvění na vlastním
id, odpoutaném od vší obecnosti, objektivnosti, společenskosti.
RevolucionáŤ opravdu je sobec, kter;ll nemá smyslu pro svět vnějši
a objektivnÝ, pro společnost a hromadnost, která pracně a těŽce
generacemi a generacemi, věky a věky, pomalu těŽkou bezejmennou
prací namáhavě a volně dovinula se dnešního stadia svého rozvoje'
jejž chce Íázem, silou poulri sué ntiladg, rgzího suého temperamentu
pŤekonat a pňekotit. Je egoistní tak q lučně jako trŤdošijné, roz.
marné dítě a je právě tak neuědomÚ, zásadně odpírající kaŽdému
poučení děiin, které právě nejsou nic neŽ pomaly, krušně a černě
pomal1f rozvoj prací, a zase rozvo3' prací zákonem, Ťádem; je naprosto
odtrženf od kaŽdého pochopent a ugstižent. rozttmouého a logického, jen
do sebe obráceny a v sebe uzavňeny. Nemá poznáni času, jeho vf-
znamu' jeho nutnosti v kaŽdém trva]ém díle; nechápe, že každé dílo,
máJi déle stát a déle trvat, nerná-li tak rychle zaniknout jako vzniklo,
potŤebuje nutně vedle člověka za děInika a tv rce -i čas, t. j. ďou.
hou pomalou práci generací a věkri. Revolucionáň je právě roman- ;.
tick! dobrodruhato znamená právě: snivec, čIověk pohodln! alenia!, "
ktery, jak vytj'ká prof. N[asaryk, štítí se lrrušné, pomalé a neusttilě
práce a věňÍ v záztačné, okamŽikové rispěchy a pÍevraty. A tím tedy
revolučnost, analysuje prof. Masaryk sociologicky, je romantickti
|antasttka, falešn1f a škodlivf pÍežitek minul1fch indiuidualistnich
a aristokraticklch ritvarri společenskych, kterf odpírá zásadně 

'

a pojmově politice opravdu lidoué, moderni, pokrokoué, kter zásadně
a pojmově pokrok, opravdovÝ pokrok praci a rozvojem kazi a zasta-
vuje. VěŤit v revoluci znamená dnes nevěŤit ue uěilu a zavrhovat ji
uplně a naprosto, poněvadŽ věda právě nás poučuje v tomto poma.
lém a krušném rozvoji, o jeho zákonné nutnosti; věda pojmově a zá'
kladně odmitá subjektivn1f mysticismus, sobeckou, ilusivnou fantas-
tiku, pobouŤenou a tvrdošijnou citlivost; věda právě učí nás pozorouat 

.

obiektiun! dan! suět, vidět jej v celé nekonečné šíŤi a sloŽitosti odstl.nů
a pÍechodťt, v celé uolné, pomalé, nekonečně podrobné a nekonečně
jemné a zdlouhaué šktile rozuoioué; věda právě ukazuje na to nutné

pťrsobení čosu, o němž jsem vj'še mluvil . . . a tak právě člověk

vědecky myslíci nemúŽe b;iti revolucionáŤem jako nemriŽe byti

revolucionáŤem, pŤevratníkem nikdo, kdo neuzavňel se do sebe, kdo

nesloŽil se a neoddal se své utkvělé ilusi, nikdo, pro něhoŽ existuje
ještě vedle jái tg, blíŽní, objektivn svět -- kdo slovem ještě má oči'
aby viděl, kdo ještě , . . pozoruje a není slep.

,,Člověk moderně vzdělatlj' pozttává, že společtrost se vyvíjí krol;en, ne skokem,

1} proto stojí ve všech oboreclr' tedy i v politice, o stálou prácí re|ormační. Je tedy

proti všeliké reuoluci, proti revoluci zdola i slrora. Revoluční taktika je taktika

zastaralá, je šosáctvím. Realistické a konkretní pojímání společnosti a státu vy-

iučuie politicli1i romantism; realism a revoluce (ttásilttá) jsou naprosté protivy'

I{do věňí v revoluci, nebéÍe života doopravdy. Vínr, že revoluce je dnes pŤežitkem

s|arého režimu _ politika demokratická a lidor'á revoluce nepŤipouští. Svět stát

a stojí na práci, ne rra náladě, svět udržuje se jen pracÍ, a to prací drobnou, prací

stálou. Ani v geologii katastroÍ není a nebylo, co sc clňíve mělo za ojeclinělé' ryvko.
r'ité liatastrofy, pozrráváme teď za vysledek ncsčetn ch vlivťt maljch a menších.
'l'ak i ve společnosti a historii pŤevraty veliké' bijící do očí lidí nepozorujících a

rrepochopujícÍch, jsou jen sumací a ulsledltem stdlgch uliuťl a malgch piíčin. Dnes po-

znáváme, Že zejmérta revoluce posledního století byly v1y.sledkem a pokračovánínr

pŤedchozího pochybeného vfvoje, poznáváme, že revoluce je symptomem a další

piíčinou nezdravoty a proto voláme po práci a opět po práci soustavné, promyšlené,

stálé, vytrvalé' Politika lidová je stálou a nepÍetržilou re|ormaci _ politika lidová
jc nadšením pro práci a prací... (XLIX a L')

Siovem: Žádnj., kdo poznal aědu, kdo postihnul jen sám zák|aď
a smysl její, nemriŽe bfti revolucionáňem, nebot věda právě je

odpťrrcem egoistního ilusionismu, sobecké fantastiky, ona právě je
pI(ice, pozorouaní, rozum... a kdo pochopil ta slova, popŤel tim jiŽ

a pŤekonal naprosto a neodvolatelně fantasticky egoismus' roman-
tickou dobrodruŽnost a lenošnost revoluce. A tak také ta mládež.
která se často a ráda zaklíná hesly filosofie ezolučni, uluoioué - ne-
m Že, béŤe-li věc váŽně a neohání-li se slovy těmi jen z mÓdy a lio.
ketnosti' jen planě a právě slovně _ nem Že, uvědomilaJi si jich
smysl, vyslovovat jedním dechem vedle toho slovo: revoluce' Jsou to
protivy naprosté a nesjednatelné.

A tak tedy: revolučnost je ve suětě poli l ickém právě to, co nedo-



281 vzdělanost' polovzdělanost, nevzdělanost - slovem eklektismus
a diletantismus - jeho roztěkaná neuvědomělost a povrchová ne-
hotovost - ve světě rozumouém a mrauntm. obojí jsou totéŽ a maji
jeden a tfž koÍen: nehotovost a necelost rozumovou a duševní. A tak
tedy zcela drlsledně a logickou nutností prof. Masaryk, kterf bojuje
právem proti eklektismu a diletantismu rozumovému a mravnímu,
točí na reuolučnost politickou a ndsilnou. . . neboí ta revolučnost

politická není nic neŽ ,,šovinism nepráce a nevzděIanosti.., neni nic
než diletantÍsmus, nedouzd.ěIanost politickti - a ovšem nehotovost
a povrchnost lidskti.

V tom je právě velikf a hlubokf dosah pŤítomné knihy Masa.
rykovy.

Jedná se o to, má-li zrlstat v našem národním životě pŤi staré
chorobě, jako bylo posud, či má-li nastat snaha o obrat a nápravu,
o novf, zdrav1i skutečnf a opravďov!, rozuoj _ re|ormu. BěŽí o to,
má-Ii i v Čechách - jako všude u kaŽdého vzdělaného národa na
celém světě - politika bjti díIem vzdělání, poznání, pozorování,
slovem uědy _ dlouhé, odborné, trpělivé a těžké práce - pennou
a určitou |unkct socirilnou, vymezenfm polem sociální práce - či
má-li zústati, čím je posud: dílem náhody, paŤeništěm fantastiky
a lenošné zvrhlosti, rejdištěm dobrodruhri a diletantri. To je také
jeden z vážnj'ch dťrsledkri knihy Masarykovy, specielněji užitf
základní a stňední její problém. Všude, na celém světě, politika, jak
právě se stávala demokratickou, t. j. opravdu lidovou, pokrokovou,
reformní, vyvojovou, pŤecházela z dobrodružné pikantnosti a obrat-
nosti, ze salonntho sportu a krasoÍečnické tlachaaoslÍ - v ob|ast aědy
a prdce. Právě jak pŤestávala bjlt frázovitou Žvatlavostí, deklamač-
ním turnajem a revolučním pÓzovitfm panáčkovánÍm - právě
tak stávala se pract, žiuotem, uědou, azděIdntm - ne odbornfm,
malichern m, hračkovit;fm sportem - ale prací objímající celou
společnost - pŤestala b ti, pŤesně mluveno, ,,politikou.. (v starém
smysle slova : obratnosti, lsti, chytráctví, záludnosti, podvodu-
a znásilnění) a stala se filosoftt d.ěiin a společnosti, ntirodn\m hospo.
ddÍstuIm, psgchologiÍ. ethnickou a lidouou, statistikou, ilemografit,

sociologit, slovem - poznrinim a uychouou lidouou. Bylali stará

politika dobrodruŽstvím, sportem, aventurou, náladou, vtipem

a náhodou, je nová praci aaědou. A o nicmenšíhotedy neběŽí v knize

Masarykově neŽ právě o to, chceme-li zústati i my v zastaralém zpá-

tečnickém naziránisvětovém, společenském, politickém, či chceme-li
je pŤekonat vfvojem, re|ormou, prací rozumovou, vědomou, cílovou,
volní.

U nás je situace v tom směru, nelze si toho zapírat, právě žalostná.
Lidé, kteŤí mají na starosti vedení a vjlchovu obecnosti, jsou ne.
zpŮ.sobili samozuanci bez opravdového nadání i vzdělání, jehož nade
všecko a více než kde jinde je tňeba v tomto poli, jež je tu i sloŽitější
i obtíŽnější neŽ kdekoli jinde. Naše nouintiÍstuo, naše puĎlÍcťsÍťlca je

hluboko pod novináŤstvem a publicistikou jinfch národri, nerozumí
a nedostačuje naprosto sv1fm rikolrim. Malichernost, neznalost, za-
slepenost a nepráce jich je možna právě jen tou politickou a celou
národní krisí, kterou proŽíváme, tou lenošnou, hazardní a pustou
r|ťsposÍcí mgslí, jaká se dostavuje v naladění buď reaoluce nebo
resignace. (oba pojmy jsou sobě velmi blízky, bliŽší než se komu zdá
na prv1il pohled; oba jsou mravní a rozumová hazardnost, koketnost
a lrravost, duševní ,,ua banque,..) Jinde všude novináŤství a publi-
cistika je pevnou sociální |unkci, je určitlm ukojem soctcilnt potÍebg,
určitou, utÍiděnou, soustavnou praci. -je to vychovatelna obecnosti
a hromadnosti _ u nás nic z to,hoi naše novináŤstvo a naše publi.
cistika zatemůuje jen .obecenstvo, strojí nejbyzantinštější logiku'
logiku á part ,,českou a národní.. - logiku, která je právě rubem
logiky obecné, světové, všude platné - mate' klame, podezŤívá
a hanobí nepohodlné jedince - ale nic nepracuje k společenskému,
mraunimu, politickému uzd.ěkint obecnosti. Ano, celjl raison d'étre této
nezdravé a škodné žurnalistiky je právě naše krise, právě náš ililetan-
Íismus mraunt a rozumoaÚ, choroba ducha i srdce. A. tato žurnalistika
to dobňe ví a znamenitě udržuje a množí tuto disposici, která je nutná
ji k Životu. Tato žurnalistika hlásá právě diletantismus a revolučnost
v politice a veŤejném životě, tato žurnalistika je systematicky
pěstuje, tato Žurnalistika tupí a hanobí každou odbotnou, těžkou,
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uyuoiouott ,  r t l |ornní.  pracíx.ejrnr:rru .  .  .  té,, l rárr lc l r tost i . .a té,,českost i . "
a té ,,samosvoinosti.. atd' .Iaky byzantínismus, jak]il di]etantismus
a jaká zr'r]rlá revolučnost je v celé té Žurnalistice! .Ia Žurnalistika,
lrterá pollíjela vědeckou práci a prarrcltt, práci odbornorr, trpěIivou
a v(.vojo\'otl ve sporech rukopisn5''ch' ve spor.u l irá]ově o Jungmanna,
\Ie sportl o l lál]<a a j. rievčclonrostí a vlasteneckymi zar' 'íkadly, ta
Žrrrna]istika jc upadek a cli letantismus sátl, je sám byzantinismus
a Sama revolrrčnost - a ta Žurnalistika zná Se i k tomtr zcela naivně,
r'olajíc proti odborníkťlm a hlásajíc v politice neuědomost, tteprrici,
neuzdělanost (rozuměj v českérn a národním s]ovní]<u: to jisté ,,na-
rlšeni.. a tu jistou ,,karaliternost..). . . ;\no, taková je ta národní
a s]ovanslrii logilia á part, talr aŽ byzantinsl<y logická, Žc člor'ěk
vzdělarry, vědecky (t' j. pracujici odbornč) je jiŽ tím národně pocle-
zňel1. a národně nezp sobil]i', a nevzdělanec a nepracující jíž tím
národním karakterem! Jakj ri i letantismus, jemrtŽ lroršího neměla
ani latins]iá ani byzantinská clekadence!

Proto všírn právem prof. }Iasaryk r'olá proLí reuolttčnosti - jež
.ie naprostj.m popŤením věcl1', 1iráce, vyr'oje, l idor'osti a reformnosti -

jež je jen politickjlm zpátcčnictvírlr, pŤeŽi|'liem aristokratického
a individualistního X\rIII. věku - s]ovenr: diletantismem a ne-
tlzděIdntm politick!m, chorobou irromadné národní rozulnovosti
a citovosti. Proto vo]á stále a znova po uzděItini politicként a t. j. po

ilráci stálé, vědeclré, l iterární, kulturní' odborné, po uluoji neustálou
a neustávající prací, 1lo nekruaué tlttchoué reuoluci žtuotct, InrQUťI,
ndzor mraunícll a suětouych,

,,Relrl jserrr také a opakuji: revoluce, rer.oluce rrásilrrá Je šosáctví. }levolučrrí
taktika je lremotlertlí, zastaralá, zpátečilická' tak jak jitlé názory a poč:ínriní doby

starší je zastaralé. . . Poiiticlirl revoluce byla aristoliratickj' sport' ričlali ji vždy

velicí páni, z <llouhé chvíle se bili jako z ti]ouhé chr.íle pili a nrilkovali - trerozumné

a nevzděIané rnasy lltlu jim rolroti|5', clávaly jim své dcery a ženy a stavěly jim

i barikády' jatky . . . Dnes však chccme žiti, a proto ten, komu Život má vážnf
a drlležitf obsalr, tetl nedá se za nic pro rric učinit neškodn1irn. Nám dnes, jak 1bsen

hlásá' biií o zreuolttcioltoudní duchťl, to 1e smgsl ušeIo moclerního httuít 1ilosofickéIto,
IiterÓ.rniln, uměIeckého a tudíž l;onec kottcitu i poli|iky skutečně modetní u pol;rokoué.,
(57).

li(lc v torn všem už Ílaulíček byl, a nry tltrcs 1lo pťrlstoleté zliušenosti měli

byclroIrr si libovat v staré a zastaralé rontantice? Že|, že právě ta stralra, která se

1r]ásÍvá k lIavlíčkovi, tak se zvrhla' a Že pod jejím mrtvfm zastaralj.m vedením

dosptvajlcí generace je bez věcrréiro, čestného, moderního vzdčlárri politickélto.

Naše svobodomyslné orgány staly se namnoze pelechy zpátečnické fantastiky' pod

jejírrriŽ prapory politicliá, sociáhrí a kulturní svoborla trpí (70).

, . . ',tvrdltn jen, že pliniunl nccessarium je vzdčlání a mrar.nost'. (97).

Dťrsledně také s tímto vyvojovÝm a vědeck1fm nazíráním obrací se

;lrof' \,Iasaryk proti pieceÍtourint sttitu, jehož se právě dopouštějí zcela

prirozeně nejspíše revolučně (i resignovaně) naladění duchové. Jako

n0 de r n Í s o ci.olo g -u ědec boj uj e prof . Masaryk proti met a| y sic(to -r eu olučn i

r/usť o všemohoucnosti státní a krásně ukazuje, jaká pohodlná i luse
je to, <lomnívat Se, že k našemu štěstÍ je tŤeba jen ,,českého státu.. -

t,oho právnicky scholastického pojmu peIsonac moralís seu masticae,

Prof. \'Iasaryk napovídá, jak dnes již v moderním proudění a vinobití

cluclrovéltr - ten téžky, stŤedověkj' - scho]asticky krun1fň státu
tčŽce se nese - jak i velici a silní národové mnoho sil spotŤebují
:l zuž|ji rra ]icho jen tím, Žc krunyň ten nésti musí - jak dnešní kultura
ptrzvolna jiŽ opouŠtí a stranou neclrává tetr stát, kter byl kdysi pŤed-
uÍnr a hlavním činitelem a prostňedníkem l<u]turnírn, jak proudění
llamnoze jiŽ jiné, pohodlnější a učinnější cesty si našlo, jak dnes
obchcl:í se jírn jiŽ clo značné míry ten starf ctihodn;|l institut . . . a jak
snacl i di-íve či později nadeide doba, kdy stát tčŽkopádností svou ani
i iŽ nebude moci plniti tolro poslání kulturnílro, kdy moderní rozvoj
tluclrovf - revoluce mrav a názor - prijde mimo něj, pňes něj
it tim proti něnu, jak snad jednou, dňÍve či později, bude stát cize
tri:eti rlo moderního vlnobití a Života jaktl starťr pŤedhistorická
stav]la, dár'no opuštěná a nezprisobiiá k obj'vání, jako arclreologická
ll tristorická zvláštnost, jako stará, opuštěná, těžká, že|ezná pevnost -
stat'ba, z niž c]ávno Život vystěhoval se do lehkfch moderních domri
ll r.il . . . I)nes kaŽdym zp sobem cítí jiŽ živě moderni č]ověk v mno-
lrj 'ch pŤípadech kulturni nedostatečnost' nepŤíhoclnost, nepolryblivost
stl itu a ccní vedle něho stejně \,ysoko' ue-li vyše, jiné kulturní činitele.
\eni r' tottr něco tragicky ironického, že my dnes na sklonu XIX.věku



tak houŽevnatě a sc|rolasticky bojujeme o tuto instituci, kterou
někteňí moclerní myslitelé, politikové a sociologové počÍnají zčásti
cítiti jako uzrávajíci jiŽ a tižici pŤeŽítek jiného staršího tvaru
sociálně kulturního? Než buď jak buď' kaŽd1fm zprisobem je ptně
správny názor prof. NIasaryka, Že stát většinou pojímáme absolutně
a bgzantinslty a Že naŠe státoprávní risi]í nemá a nem Že míti vyznamu
a čelu v sobě samll, že je to slor'em zase materialistická modlosluŽba
hmoty a pohodlí, myslíme-li, že rozvoj náš a zdar náš je zabezpečen
feudálně-absolutistickou institrrcí lristorickou.

,,Dnes sociologie, státověrla a konečně i politika sama l)a vyzrlam státu se dÍvá
docela jinak, ncŽIi sc dlvala za dob absolutistick1fclr. Stručně Ťečeno - nám moderně
myslicím je jedním z kulturních činitel spolcčetrsklch a niko]i nejvyšším; proto

člověk moderně, a v tomto pŤlpadě správně mysllcí rrevidí ve státu fetišu, nevidí

v něm zosobněné všernohoucnosti. ]\Ioderní človělr vidí v náboženství' vzdělánÍ,

v umění, literatuňc, prrimyslu, vidí s]ovem v celé organisaci rrároda hybatele po.

kroku a regulátory národrrího osuclu a proto se rrernťlŽe rozehÍát ani pro stát, pouze
jcdnoho činitele, arri proti němu tak, jak tolro sclropni jsou ti, kdo po starém

a zastaralém zprisobu sobě ten spletitJ' organism společensk'í.nedovedou analysovat

a určitěji a učlánkovaně pÍedstavit (96).

Nepodceřuji státu a jeho moci, avšak stojÍm podle svého pŤesvědčenl pŤedevšÍm

<i poliliktt unitíttí,, (L, c.).

NevěŤínr ve všemohoucnost státní, a tudíž nevěňírrr arri ve všemohoucnost státu

českého. l\těli jsrne stát svťrj a ztratili jsme ho, protože jsnre se zpronevěÍili pravdě

a svobodě, stát neudrŽí nás a nespasí, my udržeti bychom musili jej. V pouhém

st'átním právu spása naše není., (97)'

''... moc a n1rsilí ztrttci í v zahraničtrí politice své Žezlo a vliv nrají literatura

a vzdělarrost, obchod atd. a vjiv větší a pronikavějŠí než jej mívalo cizí vojsko a neŽ
jej mÍti nt že vláda ta nebo ona.. (LXI).

,,Ne mnoho státu, tudíž ne rnnoho poiitiky, je heslo politiky moderní, politiky

pokrokové, politiliy světové.. (LxII).

Jak viděti, je v Masarykově systému společenském a politickém
uěda ristňedrrím a základním ponětím, jedním ze Sloupli, na nichŽ
spočívá stavba. Atož, kdo Ťekl věda, ňekl: skutečnost, prrice, trpěIiuri,
těžkri, stdlri a strild prrice a to právě je: ui1uoi, usiloun$, aědom! a chtěnÚ
uyuoj, strile pokračující, ni.kdu neukončen!, hybn! iako dech žiuota,

ncusldla reÍoIma slluem. Jeden den učí den druhy' Život stále a znoYu ze

sc:be se vykupuje a očistuje -tenethickf smysl zalrrnut je vtomto slově:

pěr]a, vzdělrini, na něž takovy driraz klade stále a stále prof. Masaryk.

\redle vědy je však v dÍle Masarykově druhá základní idea,osnovny

]i1imen celé stavby: humanita, l idstui, čIouěctuí, Ta slova také všude

stáje se \'rací a doplriují se slovy hoŤejšími. oba tyto pojmy v sou-

stavě Masarykově uzce a drivěrně spolu souvisí, jedenkaŽclf vykládá

a dopli iuje druhy, není neshody a rozporu mezi nimi.

Věda a l idství ustavují právě myšlenkovou stavbu Nlasarykovu,
jelro názor světovf' a v poměru, v nějŽ oba ty pojmy prof. Masaryk

pÍJstavil ' leží právě myšlenková privodnost a hodnotnost jeho knihy

v dnešním filosofickém a kulturním prouděni ev4opském.
Humanita prof. Masaryka je učení Kristovo: míIouati budeš bltžního

suého jako sebe samého. To je jemu také odkaz a smysl našich dějin,

hybná páka našelro probuzení. Humanita ta pak není pouze pÍíkazem

ellickg m,ona je i praktick'vm, rczumouÚm. vyhodnfm, j edině vyhodn1im

a rozumovÝm zpŮsobem, jak žít, volně, dobňe a plně žít jako národ.

Ethika prof. N{asaryka, jak viděti, je tedy rodoua, idealistickti;
prof. Masarykovi kaŽdé dobro musí b1iti dobrem obecnlm, rodoulm;
srrma štěstí, cena a hodnota Života ušem lid.em musí byti zvyšena; svět,
cel svět musí byti ustrojen na základech prriua a spraDedlnosti.

Staví se tedy prof. Masaryk vj'slovně proti kaŽdé nauce' jeŽ chce
šlěsíí obmezovat na určit!, obmezen! počet príuilegouanÚch, proti všemu
in diu i.duali s mu a ar í stokr ati s mu.

,,odmítám anarchism ve všech filosoÍick ch Íormách, ať se tedy podává jako

narl[louěctuí, nebo uměleckf a filosoficky aristoltratísm, bohemstuí, llÍanism atd'..
(xLVr.)

Proto drisledně chce emancipact ženy, proto politiku chce socíalťso-
uolť, učiniti lidouou, Iid. vrrititi soĎě,. proto národnost, pokud by byla
pojímána ztiporně (boj proti jinfm, nenávist jin.y-ch) nízko cení
a nahrazuje ji humanitou, Iitlstuím, čIouěctuím; proto dťlsledně pojem
národnosti konkretísuje,. proto jemu národ nerrí abstraktní fantom'
Právnická osoba, nlbrž plnost Života: iti, tg, on . . .
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ProÍ. I\,Iasaryl< lrumanismus, Ťekl jsem, podpÍrri uěrlou, rozumem
a zde je právě originelní bod soustavy jeho, kter1'm odlišuje se tak
r.elice vyrazrrě ve ve]ikétn duchor'énr prouděni evropském, reakčním
zvanént, v tomto t. zv. nauoidealistickér, směru.

Velikou většinou totiŽ tito t. zv ' nouoidealisté a reakciondií j sou /taťe-
tíslicki1mi mysÍiky, t. j. v rozumu, v činnosti, r' práci a vyvoji samém
vidí obyčcjně počátek zla, nevěŤÍ ve vyvoj a reformu, nevěŤí vŮbec
v činnost a lryb; v nich samyclr j iŽ je jim skryt praInen zla. opovrhují
vědou' 1loznáním, rozumem' vzděláním' nejsorr prriuě racionalístg,
n brŽ mysliky; hlásají dobro, ale dobro to je, zclá se tlri, rgze trpné;
káŽou naprosté odÍíkcini se, obětoutinÍ se, setŤení svého fa' zničení
ce]élro činnélro a bojovnélro jádra in<lividuelního, pokoŤení sc a utonuti
v lrrornadnosti. Mně zdá se, Že toto kŤidlo novoidcalistic]ré' které se
Ieckdy dovo]ává (myslím v ce]ku nesprávrrě) i Tolstého i Dostojev.
ského, je jen zvláštní odrudou pcsimismu, ktery vedc konec konc
k plnérnu vyhlazeni v ]e a karakteru a končí nirvánou. }tně zdá se
také, že takováto morálka je velnli ]l l izka právě tomu rozkošnickému
diletantisrnrr, je právě takovym be,ztvarym diletantismem hnanjlm do
posledniclr drisledkri - z mno]rctvrrrrlsti diletantismu vede, tuším,
pŤímo cesta v Ďeztvarost nirvánismu -a zďá se mi takÓ, Že právě tento
pasivny a odŤíkavjl kolektivisrnrts je konec koncťr velmi egoÍsÍick!,že
je to ethilia pÍernožen!ch. kteŤí trluŽí po kliiIu a dí'ítnot,ě,lrtei.í, slovem,
z nutnost i  čir tí ctnost  .  .  .

Buď jak l luď, etlrika prof. }Íasaryka ]iši se naprosto, uplně a zrisad"ně
tld iohoto ]iŤíd]a novoidealistické reakce. Prof. Masaryk neni mysti-
kem, je racionalista. Jemu včda, rozuln' skutečnost, vÝvoj, r'eforma
nejsou pralnenem zla a utrpeni, naopak prostÍedkt1 u cestg dobra
a sptisg; on věŤí v rozun' vědu, reformu a toŽ právě v lryb, činnost,
práci. Idcál jelro není resignace, klld, pokoi.ení se, utonuti v lŽivé bez-
tvarosti a bezživotnosti -- naopak: ethika prof. l asaryka jc ethika
zapálené, vroucí, strjle čí'nnosti, slrilri prtice, sttilélto ztipu.su, sIcilé krgsta-
lisace, stti lé]w tt stupÍtouaného, množcttého žíuota a lr'tž žiuotu lepší}to,
u ěčněi š ího, ducltou ěj š Ího,

}iic nebyio by íalešnějŠilto, rieŽ r'yklá<iati }tttlnanistirus prof' Masa-

r.yka jako pasiuitu, nečinni1 klÍd, porrlré snění a rozjímavou meditaci,

subtilni desti]aci pŤejemnych distinkcí - slovem: mravnt urtošiuost

u uzkostliuosl. Ne: ,,humanita nenÍ sentimentáInost.., praví vyznamně

sám proÍ. Masaryk, a já rozumím: humanita není mravni uzkostlivost,

r'rtošivost, bázlivá pasivita a nerozhodnost -_ lrumanita je jen

nlrauni opraudouost a utižnri suědomítost.
A tak prof. l\Íasaryk nijak nehlásá pasiuitu, nečinnost, resignaci

nrauní, naopak hlásá mravni opraudouost, plnost, hgbnosl, a jcJi vám
|ibo, i zripaslrosl. Pokud život ttlt, iŽ za podklad sv j má lryb,,,boj..-
potud }{asaryk právě hyb ten, činnost tu, ,,boj.. ten doporučuje.
Ne o ten ,,boj " je spor, ale o zptisob toho ,,boje". Profcsor Masaryli
právč nízky, zastaraly, nemravnj' zprisob tolro ,,boje.., ntisi lí naprosto
a uplně zavrlruje, a to právem: násil im kazí se rozvoj a pokrok, kazí se
Život lcpší, opravdovější, hodnotnější, zmnoženější. Ano, žít chci sárn
.- ale to neznamená: maŤit a hubit život bližního. Žíti chceme i jako
llárod - ale to neznamená: nenávist a boj s národem druhfm.
S]or.em: žiuot, jemuž staré doby rozuměly po vytce negatiuně, jako

;lrojer'u vc unějŠek, jako hmotnému a prastornému rozlití sc, jako boji,
utisku, 1'yhubení života cizílro - Život ten pojímá Masaryk kladně,
plně a ducltouě, t. j. právě moderně, správně, l idsky. To primitivní
nazirání, že lrodnota a cena věci ]eží jen v jejím objemu, jen v hmotné
ploše, kterou objímá, a že tedy c:o nejvíce plochy jest tŤeba obejmouti,
.".by }lyl člověl< hodnotni1-to dětské barbarství je tu zplna pŤckonánc.
Í}Inr'lst unítiní' plnost kladnti, plnost tluchouci - to je opra.t'du stupĎo-
r'atl i., ZtnnoŽeny Život. A ne život rozliLy po hmotě - ten právě je
zňicilj. ' ocltuzenj', bídn! a krátkého trvání.

Á tali tedy dobŤe rozuměno, systém Masarykriv nelr]ťrsá pasivnost
a resignaci, naopak: hyb, činnost, ,,boj.. -neboé ten ,,boj,,, to prtiuě ie
ttt ponali, slrilti, ugtrvalti, nekonečnri prcice, re|orma, uluoi . Prof". Mast-
ryk nepopÍrá Žil 'ota, on naopak množí jej, strrpriuje; nepopírá hyil-
nost i  a činnost i  -  on j i  jen očisťuje,  zdokonaluje,  svádi  ve vyšší,
iistší, lrlubšÍ riráhy, v niclrŽ jinal< múŽe se rozvinout ce]á hodncta
li podstata rraše, cely náš liapitál cluchov{'i fysick5', neŽ v ubo]ié
lt Žalostné nč'jakťl - 1vaigg pouliční.



Profesor Masaryk hlásá risilí duchoué a kulturni, prdcÍ, poněvadŽ
ta je dnes sociální ekvivalent toho někdejšího ''boje..' jemuž kdysi
rozuměli slouně a my dnes již jen obrazně a metaforicku. ,,Boj.., t. j'
hybnost a činnost dnes jesl a bude stdle a i uíce ji bude, neŽ bylo toho

,,boje.. starého - ale bude stále kladnější, plnější' užitečnější a pro.
spěšnější všem. Bude to slovem prrice a ne boj, sprauedlnost a ne násilÍ,
dobro kladné a plné a ne záporné zlo. A tak tedy: nrisili, všeho násilí
naprosto a uplně se musíme uzdrjl. Násilí plodí násilí a pňekáŽí práci,
pokroku, reformě. Ne revoluci (: násilí), ale reformu (: práci)l

,,Násilí mriže plotlit jen násilí. Násilníkťlm v ParíŽi nešlo o svobodu nic, sic-by ji

rrebyli pochovali v césarismu _ svoboda byla dobyta revolucl sm$šlení, která se

generacemi a generacemi pĚipravovala. Podobně u nás násilí a revoluce zašlapala

svobodu reformační. Svoboda jen svobodou se utužuje, ne že|ezem a krvi,. (57).

,,Nikolivl l{umanitní ideál je buď praktÍclc/ anebo ne _ není-li, nestojí za nic.

Ethika a tudíž i politika musí se hodit pro nás lidi anebo se vťrbec nehodí; já alespoĚ

žádné taktiky pro anděle nevym!šlím a vymfšlet nechci. A proto tvrdím, že huma-

nitní taktika všud'e a tudíž i v politice hodí se na nás lidi ve]mi dobÍe a tak, že Jest
i praktická, t. j. užitečná a vfhodná.. (60).

Chceme žit a budeme žit svfsj život a strile uic a Uice, t. j, Iepší,
hodnotněiší, d'uchouější žiuot, a|e nebudeme ničit, nenávidět život cizí.
naopak: pochopíme, obejmeme, postihneme duchoulm (vědeckj'm)
pozndním a sgmpatit i jej a tak zmnožime a vystupĎujeme i život
svťrj. Toto duchoué, rozumové myšlenkové obiett a Dastiženi nastupuje
a nastoupilo již dnes na místo starého objeti hmotného a ndsilného,
na místo hmotného, prostorného rozlití se. A tedy: ne ,,boj.. hmotny,
ale duchovy, osvětny, t. j. pŤesně mluveno: zápas kladnj', duchovy,
jenŽ stupĎuje, t. j. zušlechťuje Život - ale ne boj, ne boi hmotny
a nejméně iiž _bitkgl

,,Jen hrub;i politickJ' materialism rlovede pojímat stát a společrrost podle theorie

násilÍ _ násilí je vÍra v hmotu. AIe novf člověk věÍí v ducha a chco míti netoliko
svobodu těla, ale i ducha. PŤedevším ducha - volnf duch je všecek volnf. A protc
jen zpátečnictvÍ politického a Íllosoflckého romantismu, vzniknuvšího v době
absolutistické, revoluční a reakční nedovede náIeŽitě pochopit a ocenit teuoluční

tttisilí moderni, nepochopuje námahy, velikosti a oběti tohoto boje duchovního'

nepociťuJe toto mučednictvÍ duchrl a ve své neuvědoměIostí a nevzdělanosti cení
jen to haraburdí rezavj'ch mečťt, trouchniv1!-ch cep , vlajících praporťr, hmotnfch
a citeln ch odměn a trestrl _ _ _ slovent, hmotu a hmotul.. (70.)

,,Nevěňte, že ta revoluce duchri není tak zajímavá, napínavá, tragická - naopak
to drama života duchovního má zajímavěJší, rrapínavějšt, tragičtější peripetie nežli
boje na bojištích. . .. . (70.)

Napsal jsem, Že ethická Soustava prof. Masaryka nesttrrÍ, neobětuie
niiak indiuíduelnt jd, indtui.duelnt lidsk! rozum a lidskou u lí, naopak
rušIechťuie ji' a prohlubuje it. Zďe je po mém názoru zase jeden Ze
zkuŠebníclr kamen soustavy Masarykovy, zase pťrvodnÍ znak, kterf
ji odlišuje v dnešním t. zv. novoidealistickém nebo novokŤestanskénr
proudění, které právě rádo individuum obětuje hromadnosti a obec-
nosti, které Žádá si jeho setŤení, pokoŤení, splynutí a utonutí pod
positivnou konservativnou obecností. Prof. Masaryk nevyslovuje se
sice pŤímo o tomto (po mém názoru) driležitém bodu, ale z dús]edkri
a pŤedpoklad jeho Soustavy m žeme si pŤece uěiniti v tom směru
dosti určité závěry. Uznávaje totiž vědu, rozvoj' práci, rozum a na
druhé straně humanismus (učení Kristovo), uznává tÍm jiŽ indiuiduum,
ind"iuidutilnosl jako oprávněného činitele společenského.

Rozumím tak totiž (a tuším dobŤe) Kristovu pŤikazu ,,milovati
budeš bližního svého jako sebe samého..: sebeldslta, t. j. určitost,
vědomí, životnost, prohloubenost svého id je tu pÍí'mo a nejprue
pňikázána a poloŽena jako míra (,,jako..) lásky mojí k bliŽnímu.
PŤilrázání to nemělo by smyslu jinak, kdyby nebylo sebelásky.
Sebeláska je tu oprrÍuněnou silou dušeunt, bez ni nemohlo by bj'ti
a nemohlo by trvati individuum. Sebeláska, pokud je základem,
stŤedem, podmínkou života,je oprávněna; ona je právě pŤedpokladem
humanismu; a jak by se děl vj'voj, reforma společnosti, než právě
tt!uoj em, r e|ormou jedinc, prohlubováním a zušlechťovánímindividuí?
Mluviti o v1ivoji, prohloubení, zmocněném, zušlechtěném životě spo-
lečnosti a žádati pro tento život obětovánÍ, snížení, pokoŤení, utonutí,
setŤeni id indiuídutilntho - není to nesjednatelná skrytá kontradikce?
CoŽ neskládá se právě společnost z jedincri, není ta společnost: jri,tg,on
a nevychází počin a hyb společensk1i právě z toho matematického



bodu jedince, vnitra. svědomí - stŤedu a hoŤícího, zapáleného jádra

individuálného?
Ano, tento individualismus je samou podmínkou a samfm zá.

kladem života. Ind.iuidualismus ano - ale egoismus nikdg! Na rozdíl
těchto dvou pojmri znova1 tu upozorůuju. Já, které by zristalo obme.
zeno na sebe, uzavÍeno v soĎě, propadá nutně smrti. Plamen chce
hoŤet, duše chce se projevit a musí se projevit. Y egoismu nenI žiuota,
egoismus je klid a smrt. Nem Že hoňet plamen ve vzduchoprázdné
prostoŤe, potŤebuje okolt,ustÍedt, na ně se musí pŤenést, s nimi se musí
sdělit a spojit, je musí zanítit.

Proto jednotlivec, kter1f chce Žít stupĎovaně, duchově prohloubeně,
zmnoženě prdaě tímto žiuotem, touhou po něm pŤirozeně a dtisledně je
veden k ltisce bližnlho, k humanismu. Nebot čím hlouběji sebe nazírá,
čim vniterněji, myšlenkověji, sestŤeděněji a opravdověji žije' tím
a prtiaě ÍÍm pÍipodobuje se životu jinj'ch, cítí se s ním jednotnfm,
splj'vá s ním, objimá jej, ztotožituje se s ním.

Proto právě, tuším, nelze byt po myšlence prof. Masaryka dobrym,
humánním, lidskj.m bez prtice, bez rozumu, bez aědg, bez rozuoje,
a naopak věda, t. j. poznávánÍ, pozorování, vyvoj, práce, reforma
sama k tomu pňirozeně a d sledně vede.

NeběŽí o to tedy, op."t.uju znova: zni.či.t jti, zeslabit !e, setÍtt !e _ ne,
právě naopak: v národě kaŽdém i našem, ve společnosti kaŽdé mu-
síme právě ta jeilnotliutiid prohlubovat, zapálit v činnost, hyb, práci,
zápasnost, probudit v nich Život zmnožen1i a stupĎovanf - a tím
a právě tím probouzíme, živíme, sílíme společnost. Společnost není po
správném názoru prof. Masaryka nic, než právě soubor těch jedinc .

! - Rozhledg 1895, č. 7., str. 388 fviz zde na str. 211] : ,,Proti tomuto zto.
tožůování indiuid.ualismu a sobectuí je nutno, tuším, každému dekadentu nejprve se
ohraditi se vším dťrrazem. Je moŽno, že mnozÍ dekadenti byli sobci a jsou sobci,
v umění rozkošničtÍ diletanti a eklektikové, kteňí pěstuji jen hmotnou stránku
umění, ryze napínavou slohovou bravuru techniky. ALe pojmouě a mgšIenkooě nijak
s individuallsmem nesouvisi rozkošnickf, bezcitnf egoismus. Úpadek egoistní byl
by skutečnou chorobou a skutečnfm mrzáctvím, nedostatkem mravního a ducho-
vého žÍvota vúbec... (K otázce dekadence.)

Neboť jedinec, čím zmnoženěji a stupĎovaněji žije, tí.m i společenštěji,

humánněji, obecněji, věcněji, duchovněji žije, must žtt, Život indivi-

duátnj, s obecnfm, hromadnfm, společensk1fm právě Se tu stÝká,
splj'vá, ztotoŽĎuje, jeden pojem nelze si mysliti bez druhého, oba
sebou navzájem jsou dány a podmíněny. Zde jedinec je právě živym,
stáIe plynnj.m, stále tekutj'm kapitálem národním, cifrou jeho sumy'
činitelem jeho součtu, hybnj'm jeho koeÍicientem. Individuu právě
bezpodmínečně a nutně je tŤeba společenskosti, obecnosti, hromad-
nosti a čím vyšší' opravdovější' niternější individuum, tím větší
ta touha ukoje' ta touha po užití a spotŤebě v hromadnosti. Ne, aDy
hromadu oulddalo a pro sebe zužtualo, pÍemdhalo a dusilo u ní žiuot _
nlbrž naopak: abg u nt množilo a stupítoualo plamen, žiuot, prrici,
rozvoi - abg se ztotožnilo s nÍ. a tak u ní žíIo tou duchouou sgmpatit, ttm
rozumoulm principem rc|ormnlm a rozuoiou! proto potÍebuje
jedinec, indiuiduum hromadg, obecnosti, ndrodnosti. Jedinec, duch,
nitro, svědomí, Žije-li opravdově a čím opravdověji žije, stj'ká se
hned s obecností a hromadností: ta obecnost, hromadnost a toŽ
humdnnost je sám život, zmnoŽenf, čistší, duchovější - reforma,
vlf'voj.

DoĎro podle prof. Masaryka těsně se stj-ká a splyvá s rozumem
a uědou; prof. Masaryk není mystik, jemuŽ dobro začíná tam, kde
končí rozum, skutečnost, pozorování a rozvoj a začinátemno, šero, sen,
obětování se a utonutí v beztvarosti. Život, činnost, hyb, práce ne-
odpírá nijak pojmové ilobru, duchouosti, mraanosti, naopak drisledně
a pŤímo k nim aede.

Proto také prof. Masaryk nestírá a neobětuje nijak iedince, indi-
uiduum; on jen toto individuum chce zušIechtit, prohloubit a toŽ
tím jiŽ rozšiÍit a pou!šit humrinnosti a altruismem v obecnost, lidovost,
rozvojovost, pokrokovost. Slovem: individualismus sám sebou pŤe.
cházÍ v humánnost, altruismus' opravdovj. duchovf Život. Indi.
viduum právě sílí a roste, rozvíjí se a prohlubuje ve všech svj'ch
vlohách a schopnostech. jak pracuje na obecnosti, t. j. jak humánně
a duchově ž|je. HumdnnosÍ nestírá osobní jádro, lidské irÍ, ona je
naopak rozulií, stupítuie, množt _ právě tak jako Íozum, uěda, prtÍce,



rozuoi lehubi nijak, neodporují nijak mravnosti, citovosti, ducho.
vosti - naopak, dobŤe a správně pojaty, jen je stupĎují a množÍ.

Proto prof. Masaryk drisledně uznává sebelrisku za oprávněnu jako
sám základ a koŤen života (ve vyloŽeném smyslu slov Kristovj'ch:
miluj bližního svého jako seDe samého), jako píedpoklad humanismu
Qásky k bližnímu: mi|uj bližniho suého. . .). Proto v pŤípadě' kdyby
šlo o samo bgtí a nebgti naše (ale jen v tom nejkrajnějším pňípadě),
tedy o vyplenění a zničení nás hrubou fysickou mocí, dovoluje obranu,
ale jen obranu (ne utokl),ihmotnou (ale jen tehdy, nestačíJi duchovál).

,,Humanitní ideáI po mém soudu dovoluje, abychom se že]ezem DrtinÍlq. ale jen
bráni l i l . . (55.)

Proto také reforma prof. Masaryka začÍnd u jedince a k iedinci se
obract: je to slovem pŤedem reforma vnitra, svědomí, ducha, kultury,
názor , mravri _ reforma institucí vnějších, právně-společenskj'ch
atd. bude jen pÍirozenfim, tichlm, samozÍeimlm d sledkem této re.
formy vnitŤní' reformy svědomí. Proto také odvrací se od všech
abstraktních konstrulrcí dialektiky právnické a obrací se k jedinci,
k bližnímu, ku každ.ému určitému id a tg; proto volá: nestarejte se, kdo
chcete reformovat, nic o vnější prázdné, obŤadné korporativní politi-
kaŤení a vlastenčeni, obraťte se pŤedem k sobě u u sebe začněle: vgpracujte,
vgchoaejte, azd.ěIeite se těžkou turdou kriznt na lídi, skutečné, Iepší, ducho-
uěišt, plnější lídť. Tím právě a samo sebou jiŽ jste Ťešili svrij rikol
hromadnf, sociální, politickj', národní; tím již jste rozmnoŽili du-
chov národní kapitál a budete ho množit a stupĎovat stále víc a víc,
poněvadž dobro, práce, hodnota, pravda jednou pojatá a ztozená
nemriže jiŽ zahynout, Ž|je již, podrobuje si a prolíná jiné, nebot ve
světě ducha právě jako ve světě hmoty (a daleko více ještě ve světě
ducha) všecko je hodnotné, všecko spolu souvisí a navzájem je
podmíněno . . .

U nás národnost stala se pojmem čistě abstraktním, scholastickfm, tak
abstraktním, že se v něm nelrledá určitého obsahu; ''dobrJr Čech.., ,,vlastenec.. atp.
stali se entitami, nepom$šlí se. že ,,pouze Čech.. Je ffkce, protože každf Čech eo

ipso je také otcem, dítětem' pŤít,elem' riiedníkem, advokátem, učitelem - zkrátka

dobr$ Čech je, kdo mrar'ně a rozumně pracuje. ,,Ne každ , kdož mi Ííká: Pane, Pane,

vejde do království nebeského, ale ten, kdoŽ činí vťrli otce mého' kterj.ž v nebesích

jest ' '  (132).

',Národ _ národ není abstraktum, jež si každ! z piir.ozeného egoismu vytvoÍuje

sub specie sui, ale tg, on, iá, mg oštchni jsme národ a milovati ten národ značl

milovati hned tebe, tebe' jehož znám, o němž vím, co Ié LIži,, . . . (133')

,,I id' jsem stdt, ndrod a lid, musí si dnes Ťíci každf, Irdo politicky myslí a co Íedg

žádá po statu, ndrodu a lid.u, plniž pŤedeuším srÍm.. (LXII)'

,,Reuoluce sltutečnd (t. j. za uelké rcuoluce |ranc.) proued.kl se u názorech a mrauech

a jen reuoluce názortt a mrauŮ ie reuolucí, násilÍ však revoluci kazl a zdržuje' Násilná

rcvoluce je vždy reakcí a nikdy neposloužila pravé svobodě'.. (55.)

',Co tedy chceme: Revoluci? Ano _ musíme ,zrevolucionovati ducha lidského....

Násilí? Ne' ani literární (tedy na pŤ. žádné literární uhlasování, žádné žurnalis-

tické klamání a podezňíváni atd.)' ale proto pňece s Ibsenem musíme ,,zab|Lí _

chorou pokryteckou společnost i s jejím pojmem o státě...

A nečtete, neslyšíte, nevidíte, jak násilnictvo celého světa se tňese a ve své

malomoci do boje proti myšlence marně a marně vysílá své vlastenčící, svatoušské

a,,poŤádkové.. pochopy? (69.)

A tak tedy béži o to celkem: dáti sobě pouznešenějšt, uětšt, prostor.
něišI, čistši zripasné po|a, čistší a slavnějši zápasnou arénu, než tu
malou tíseĎ ulice, tu kalnou vŤavu a tíseĎ pouličního hluku, ten
malichernjl kolotoč zájmri a zájmečkrl, drisledkri a drisledečk ,
v kterém bychom se uhonili do dŤímoty, zemdlení a pusta. Běží
o slavnější, větši, čistší cil, o suětové zripasné pole Slovem. Na ně musÍme
pŤenést svou pŤi, ne pro smrt jinj,m, ale pro život sobě. A pro to ne-
krvavé zápasné světové pole se musíme vychovávat, každy sebe
nejprve. Pomalá, krušná, opravdová práce, re|orma ndzorťt, ducha,
společnoslť, sestrcrjení a stvoŤení české společnosti, české kultury na
základech spraved]nosti a rovnosti, stvoŤení společnosti lepšt, tož
společnosti vzdělanější, opravdovější, duchovější a vyšší - to zna.
mená zhnisti českého člověka' Ťešiti si českf typ, pŤipraviti ho pro
Žeů pŤíštÍch věkti, osobu hotovou a pŤipravenou nésti na bedrách
svj'ch těžkou a vyraznou rllohu v budoucím nekrvavém, duchovém
dramatě všelidském. To je smysl Masarykova zrevolucionování ducha
lidského, to je jeho pŤikaz: zrevolucionovati náš Kocourkovt -



Napsal jsem, Že ristŤednim ponětím filosoÍickj'm, jeŽ tvoňí privod-
nost soustavy Masarykovy, je soulad a shoda mezi lÍdskoslí (humani-
tou, láskou k bližnímu) a rozuoiem dějinnlm, smyslem a v1ftěŽkem
uědg, a tedy právě uědg kladné, objektiuné, rerilné, pŤírodni. Zkušenost
dějinná, poznánÍ v1fvoje lidského rodu, poznávání a pozorování vě.
decké prof. Masarykovi nijak neodporuje vysoké ethické lidskosti,
nfbrŽ k ní pŤímo vede.

A zde odporuje prof. Masaryk velmi rozhodně, určitě a správně
tomu falešnému polovzdělaneckému pojímání vj.vojové theorie, všem
těm polovědeckym diletantrim, těm šosáckj'm a obmezenym mate-
rialistrim, kteŤi z holého a pouhého fakta, že v společnosti uladnul
hmotnj' boj' ritisk a násilí, usuzují, že t!Ž boj a totéŽ násilí musí
vládnout i ngni i u budoucnosti - a kteňí nechápou, že právě takov m
tvrzením sám princip v1ivojovj'a pokrokovf popírají ve prospěch
stability a dané hotovosti. Prof. Masaryk správně vystihuje a ukazuje,
že v1fvojová theorie nijak neospravedlĎuje, aby boj' násilí, ritisk,
krutost prvotních, primitivních dob pŤenášeny byly do doby dnešní,
abychom na tisku, násilí, krvi lpěli i dnes, jen proto, že la nich lpěli
pŤedkové. Prav1i opak je správnfm a drislednj'm z tohoto pomalého
rozvojového, reformniho naziráni vědeckého: dějiny a sociologie
právě nám ukazují, jak uědomou, ctlouotl, uolní' krušnou a neustálou
pract a zase ptací - pŤes boj, pŤes násilí hmotné a proti němu -

člověk rostl a lidštěl' jak hlubší rozumovostí, myšIenkovostí, svědo-
mostí jedincri i generací zvolna ovládal člověk stále víc a více vnější
hmotnj' svět; jak rozum' idea, cit, mravnost pomalu, těžce a krušně
byla získávána proti pŤírodě a pŤes pŤírodu, jak je teprve včerejší
a vrátká ještě' jak však nicméně novfm vj.vojovfm silím roste
'a roste, sílí a sílí . ' . Prof. Masaryk napovÍdá, Že není jen vj'voje
pasíuného, sleplch sÍl' které nás bezmocné nesou a ulekou, nybrŽ že
vfvoj je také plodem lidské urile, lidského rozumu' vahy, záméru, Že
stáIe více a více tento prvek, tato sloŽka v něm pÍeuažuie složku
prvou' osudnou, danou, pÍírodní; Že právě nítto iedincoao, d.uše ieho,
prohloubenti sa ěd.omo st, ideovost, myšlenkovost, pracovitost, to orki
.a zapdlené jddro karakteroué je činnou a podstatnou složkou rozvojo-

vou, jeho podmínkou a pŤedpokladem . . . Slovem: moderní dobu

vyznačuje stále vítěznější vliv ducha ve hmotu, stále určitějši a vy-

slovenější pťrsobenÍ nilra, d.uše, rozumu, silné, určité, uolné a le ue suět

uněišt, hmotn! a dan!, v jeho běh, směr, rozvinutí, chod . . . A věda

sama, zkušenost a pozorování samo' usuzování a postňehování právě

jsou těmi prostŤedky k ethisourint suěta, k produševnění hmoty.

k jejímu oŽivení, zhodnocení, uvědomění; jimi právě i ethičnost

vfvoje si uvědomujeme i dá]e a znova ji zakládáme a šíŤime . . .

,,Já vím velmi dobŤe, jak se poŤáo a poŤád o věci soudívá. Je dávno locus com-

munis, Že v$voj člověčenstva bez krve by byl nemožnj, že společnost zbudována je

krví a železem, ne láskou atd.

PÍipouštlm, že o věci m že bft spor. Ale pÍece myslím, že ne těžko lze pochopit

násIedrrjícÍ:
Žc se prolévala a prolévá krev, to je fakt; ale o to běží' jestli pokrok k lepŠímu

byl učiněn tím, že se krev prolévala, a ne tím, Že se prolévá méně a méně? Že se krev

prolévá, je fakt; ale o to běží' jestli se má prolévat i dále?

Kdo o těchto otázkách počírrá uvažovat, trvám, ne těžko pochopí, žc vlvoj

k lepšímu nestal se tím proléváním krve, nfbrž pŤes ně, proti nému, že jsme se jednÍm

slovern stali lidštějšími. A protoŽe jsme lidskosti dávno ještě neučinili dost' je náš

tikol učiniti jí konečně dost _ vzdáti se násilí.., (61.)

Tím, Že rozvojová theorie vznik rozumu, volnosti, dobra, ctnosti,
duchovosti ugkltidti, že nepokládá jich za vrozené duševní stavy, že
nepokládá jich za absolutní metafysické entity _ tím ještě nijak
nepŤestává je pokládati za znaky nejvyšších duší, nejvyššich společ-
nostÍ a kultur - tím nijak jich nesniŽuje, naopak, dobŤe rozuměno,
právě uysoko ie odhaduje tím, Že ukazuje obtíže, námahu, práci, jeŽ
pŤedcházely jich zrození l

Celou knihou Masarykovou duje hluboce větrnj'm a bojovn1im
dechem tento oclpor proti falešnému, pohodlnému, lichému, krátko-
zrakému materialismu, proti lŽivě a nesprávně rozuměnému evolucio-
nismu, proti trpnosti determínismu a |atalismu, proti tomu běŽnému,
snadno uspokojenému índi|erentísmu (jemuž se Ťíká eufemisticky:
rlberalismus), slovem proti tomu celému morovému mravnÍmu ovzduší
PŤítomné doby a chvíle, ližne|zejinak vystihnouti neŽ těmi podstatně



zápornymi pojrny: nezdrauotg, chorobg, pí,echotlu, lcrise - necelosti,

roztŤíštěnosti, roztěkauosti - rozkošnické|to diletantismu a poživa-

vého, smyslného dekadentismu,

Kniha pŤišla právě léčit ce]ou tu bidu duŠe i těla' jež zahrnují ty

barbarsky znějící cizi vyzlamy. Reaguje proti ní, clrce budoucnost

tepší a zdravějŠí. Je reakčni a re|ormní zriroue .

Shrnuju:
Tim vším členi a Ťetězí se kniha Masarykova - která je zároveů

systémem Masarykov1im - S krásnou vfrazností a plnou typičností

v soudobém světovém t' zv. novoidealistickém či reakčním prouděni

literárním a filosofickém, v tom bojovném šiku' ktery soustŤeduje

nejopravdovější duše soudobé.
Y pŤítomném článku šlo mi o to, rozebrati theoreticky její myšlen.

kové prvky a sloŽky, nastíniti její ideové sestrojení a stavbu a tak

prár'ě vytknouti a ukázati na její ptiuodnosl, neodvislost, samostatnost,

a co více mi platí, jeji kladnost, plnost, určitost, celost a tož žiuotnost

a lepší, duchovější, zmocněnější životnost v tom mohutném myšlen-

kovém pŤíboji. Neobyčejně a vzácně kladnti a plnti je zejména tato

kniha, daleko kladnější a plnější neŽ většina z její druŽek a sester po

inspiraci. Ty jsou většinou silny v rozboru, analgse, krítice, v postŤehu

vad, nedostatkri, choroby a falešnosti současného světového názoru,

soudobé mravní kultury .* sgnthesa jich, konstruktivná jich část, jich

reforma a náprava, léčebné pŤedpisy a pŤíkazy jich, novy kladnj, názor

bj'vá často sporn1;, nescelenf, vrátkj, pochybenf a vadny. V knize

Ir{asarykově analysa se syntlresí drží si rovnoválru; část konstruktivná

stejně je pevná, celá, jasná, určitá, správná, jako část rozborná

a analytická podrobná, pronikavá, vtíravá, pŤesná a vystižná. Kniha

ta je v jádŤe svém jednotná, celá a svoje - a tím právě jiŽ - po tom'

co jsme pověděli a vyšetŤili o této otázce - českri, česká bez etiket

a vjvěsnych štít - česká podstatou Svou, duší svou a vúní svou.

Rozdíl mezi ní a sestrami jejími po inspiraci ve světovfch litera-

turách vytknul bych nejraději tak: ty většinou po typu, jak jsem jej

roze|sta|vyše v této kapitole, jsou jen a jen reakčttt, kniha Masarykova

iJ-op.u'ao re|ormnt. ony jsou knihy mctloby, navy a resígnace,
'r.,,it-,u 

trlu'o.ykova je pak kniha Života, činnosti, hybu, práce, re|ormy,

a resignact zavrhuje právě a stejně jako reuoluci.

Máchar' tuším, to byl, jenž charakterisoval lrnihu a systém Masa-

rykriv jako českou |iloso|ii po ultce. Podepisuju rád. Soud ten platí

ao'to"" a do puntíku. Zde chtěl jsem soud ten dovodit a podepŤít

analysou litertirní a |iloso|ickou, srovnáním a rozhledem po soudobém

oroudění světovém. Zbyva|o by ještě šetňiti a dokázati soud ten po

,,.an." ryze historické, ukázati, jak knilra Masarykova pŤeklenula náš

dlouhy (clelši, než se obyčejně počítá) ripadek duchovf, mravni,

potitict<j' a navazuje na Samu plnost a sám vrchol českj'ch dějin'

n" ,"*o jádro a smysl české kultury a tradice, na ethickj'humanismus

a idealismus XV. a XVI' věku, a jak se shoduje v tom s ponětími,

názory, tužbami nejlepších našich buditel .

To zťrstaveno buď péru jinému' -
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