
DR. KONSTANTIN JELÍNEK: 

FRANCOUZI A NĚMCI. 

President Masaryk napsal ve Světové revoluci, že je v našem zájmu, aby se dohodli 
Francouzi s Němci a zdůraznil také ve svých projevech, že pokládá tuto dohodu za 

jednu z hlavních podmínek nového řádu. 
Ve Francii i v Německu jsou sice lidé, kteří si buď této dohody nepřejí nebo v ni 

nevěří. Jsou to buď nacionalisté, kteří hlásají "splendid isolation", nebo pesimisté, kteří 
ukazují na fatalismus dějin. Ale v obou zemích tvrdí opět jiní, že dohoda obou národů 
je praktickou a mravní nutností, jež se musí provést na základech rozumového přesvěd
čení a vzájemného porozumění. 

. Tomuto vzájemnému porozun1ění vadí ovšem nejvíce fakt, že veřejné mínění jed
noho národa posuzuje ve velké většině druhý národ podle SpiSll, které nejsou vždy dosti 
objektivní. I když nepřihlížílne k výplodům válečné a poválečné propagandy, soudí v nej
lepším případě každý národ druhý národ a jeho kulturu podle měřítek své vlastní kul
tury. 

Proto bylo příznivým úkazem, že se vyskytli v posledních letech na obou stranách 
spisovatelé, kteří se snažili psát nestranně a. s porozuměním o kultuře a duši druhého 
národa. Z Němců j:sou to hlavně Friedrich S i e b u r g (Gott in Frankreich, 1929) a 
Ernst Robert Cu r t i u s (Franzosischer Geist im neuen Europa, 1925; Frankreich, I. 
Die franzosische Kultur, 1930). Z Francouzů odpověděl především nakladatel Bernard 
G r a s set v doslovu k francouzskému překladu Sieburgovy knihy (Dieu est-il fran
~ais? 1930), pak Marcel Bel v i a nes (Non! Dieu est aUemand, I931). Loni vyšel 
spis L'ame allemande Louis R e y n a u d a, který vydal už r. 1930 knihu o vzájemých 
stycích francouzsko-německých. (Fran~ais et Allemands.) Pokusme se sestavit na zá
kladě těchto spisů obraz, jaký o sobě kreslí oba národy. 

Něm c i o F ran c o u z í c h. 

Curtius ukazuje především na to, jak r02idílná měřítka hodnocení mají oba národy. 
Typickým příkladem je hodnota, jakou kladou na pořádek. Němec, zvyklý na věcnost a 
pořádek, postrádá ve Francii obojí a myslí, že i Francouzi trpí tímto nedostatkem. Ale 
Francouz soudí, ž·e "to tak jde také", nechává Němcům jejich dobrou organisaci, uznává 
ji, ale nezavádí ji ve své zemi, poněvadž v ní cítí kasárnického ducha. žije v nepořádku 
a ledabylosti právě tak dobře jako Němec pod panstvím byrokratického pořádku. Jde 
jen o rozdíly temperamentu a životní rytmiky. 

N ej,větší rozdíl mezi oběma národy je v názoru na kulturu a civilisaci. Pojímá
me-li civilisaci jako společenské zušlechtění vnější i vnitřní (mravní) a kulturu jako 
doplněk tohoto zušlechtění uměním a vědou, vidíme, že Němci kladou h'"1llturu nad civi
lisaci a Francouzi civi1isaci nad kulturu. V Německu nerozumí lid slovu "Knltur", které 
si nemůže přeložit do němčiny a které proto nemůže k němu sestoupit s oblasti vzdě
lání a promluvit k jeho srdci. Zato každý Francouz rozumí slovu "civilisation". Je mu, 
jak uvidíme, zároveň výraiem národní myšlenky i občanství světové solidarity. 

Civi1isací ve francouz,ském pojetí se projevovala za všech dob lidská tvořivá i zu·· 
šlechtující síla. Jejím projevem, byl právě tak boj jeskynních lidí s mamutem jako boj 
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oceánských letců s živly. Lovci, pastýři, zakladatelé států právě tak jako vynálezci, 
technikové a umělci jsou články téhož řetězu~ služebníky jedné myšlenky a jednoho 
díla - opus magnum - zušlechtění lidstva. Tímto pojetím civilisace pokračují Fran
couzi v pojetí antickém, které také zahrnovalo všechny kulturní hodnoty v jediném 
pojmu a spojovalo jej se slovem , c i v i t a~. V něm byla idea lidstva, které se staví proti 
přírodě a jejím prvotním hrubým tvarům. Všechny složky byly v něm stejně důležité, 
ať se týkaly bydlení, výživy, písma, práva nebo společenského soužití. Francie se zrodila 
už s touto složkou antického života, která se stala základní součástí i jejího bytí. 

Ale v životě Francie se uplatňuje i jiný antický princip: universalismus, jednotící 
myšlenka Říma. Působila sice i na papežství a na římskou říši německého národa. Ale 
kdežto u prvních dvou vedla k vzájemnému boji a napětí, došlo ve Francii k spojení 
universalismu s národní myšlenkou a tak k jeJímu posílení. Francie si osvojila římskou 
myšlenku universalismu a přenesla její požadavky na svou národní myšlenku. Tak 
vzniká idea poslání Francie, ztělesněná po prvé v křižáckých výpravách. Jejich dějinám 
dává mnich Guibert z Nogentu název "Gesta Dei per Francos". Francouzi jsou podle 
něho vyvoleným nástrojem božím. Jako bojoval Karel Veliký za "svaté křesťanstvo", 
tak bojují i jeho potomci za cíl všeho lidstva. Tato víra vede k jakémusi mystickému 
nacionalismu, jehož nejvyšším symbolem je Panna Orleánská, která říká: "Kdo bojuje 
proti svatému francouzskému králi, bojuje proti Kristu." 

Tento misionářský fanatismus je podle Sieburga stálým rysem francouzských dějin. 
Francouzi se vrhají na všechny velké lnyšlenky, prohlašují je za francouzské a chtějí 
stát v čele každému politickému a kulturnímu hnutí. Každý velký francouzský čin nebo 
postava patří lidstvu, ale naopak zase každá velká lidská hodnota má být nebo se stát 
francouzskou. To je také smysl titulu Sieburgovy knihy: "Je Bůh francouzský?" Sie
burg tVI1dí, že Francie si vždy myslila, že má svého Boha, který je i Bohem ostatních 
národů, ovšem uznají-li jej za Boha francouzského. Pro tuto snahu o monopol civili
sace nazývá Sieburg Francii zemí sice skvělou, ale nesnesitelnou. 

(Řekněme hned zde, že Němci nemohou Francii vyčítat než právě tento její kul
turní imperialismus. Francii šlo vždy jen o primát civilisace, předmětem jejích výbojů ne
byla síla. Viděla svou slávu v tom, že byla lidstvu vůdcem a učitelem a že nesla do světa 
zásady rovnosti a svobody.)*) 

S tímto poselstvím táhnou také vojáci Revoluce do Evropy jako dědicové poslání 
Panny Orleánské. Za konsulátu a císařství nabývá toto poselství nového výrazu ve slově 
civilisace. Vyjadřovalo dobře duchovní smysl revoluce, aniž připomínalo její politické 
cíle. Podle Guizota jsou světové dějiny dějinami civilisace, civilisacesama rozvojem 
svobody, přední pak místo v ní má Francie. Rovněž Micheletovi je Francie vůdcem 
v boji za civilisaci, který je zápasem mezi duchem a hmotou, svobodou a osudem. Hla
sateli civilisačního poslání Francie byli i Comte, Saint-Simon, Hugo, Renouvier, Barres, 
Maurras. Tito dva poslední připínají pojem civilisace opět k starému dědictví Hellady 
a Říma. Kruh se uzavírá a Francie se vrací svou ideou kultury k antice. 

V celém svém vývoji od I I. do 20. století pociťovala Francie vždy potřebu vyjádřit 

* V knize Qu'est-ce qu'un Fran~ais ukazuje Wladimir d'Ormesson, že i moderní francouzští politi
kové Clemenceau, Poincaré, Briand byli nositeli ji~tého francouzského duchovního imperialismu. Byli pře
svědčeni, že mají pravdu, která má obecnou cenu a přesvědčovali nejen Francouze, nýbrž celý svět o tom. 
že jedině jejich názor na válku a mír je správný. 
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podstatu svého národního života jedinou ideí, Jedinou formulí. Obsah této formule se 
mění, ale její podstata je vždy stejná. Základem je ono. splynutí pojmu národa s po
jmem civilisace. Francouz neměl nikdy vědomí státu nebo rasy, zato vždy živé vědomí 
národa, nikoli však jen jako společenství vytvořeného dějinami, j"azykem a státem, 
nýbrž zároveň jako společenství civilisace. Francouz nezná rasových předsudků, jeho 
osvícenský ideál rozumu a lidskosti se nesnáší s představou méněcenných ras. Fran
couzovi je rasa méně než národ. Vidí slávu Francie v tom, že dovedla sloučit různé 
rasy společnou věrou a jednotnou národní vůlí, pocitem, že Francie je dědicem a pokra
čovatelem Říma a latinského. světa. 

Francouz nelnluví nikdy o "civilisation fran~aise", jako říká Němec "deutsche 
Kultur". Je to jen "civilisation". Tím právě se francouzské národní vědomí stává uni
versálním, francouzská myšlenka není nikdy myšlenkou jedné rasy, nýbrž myšlenkou 
civilisace. 

Tato civilisační idea jako obecná nonna všude stejná a všude platná proniká všemi 
francouzskými vrstvami. šíří ji tisk, škola a na ní hlavně dějepis. Učebnice píší vynika
jící historikové, kteří zdůrazňují lnravní hodnoty, důležitost duchovní kultury a univer
sálnost Francie. Lavisse končí takovou učebnici slovy: "Francie a Lidstvo nejsou dvě 
slova, která stoj'í proti sobě. Jsou nerozlučně spojena. Naše vlast je nejlidštější vlastí." 
A Michelet už 1831 řekl, že kniha "IntrDduction a l'histoire universelle" by se mohla 
nazývat "Introduction a l'histoire de France", poněvadž Francie řídila vždy loď Lidstva. 

Civilisace se však šíří a demokratisuje nejen pro své úzké spojení s pojmem 
lidstva, nýbrž také svým rozsahem: zahrnuje pravidla hmotného i mravního života a 
jeho zvyklostí. Dává pečeť všem životním formám. Není pouze předností vzdělaných, 
nýbrž může se jí účastnit každý. Patří k ní zdvořilost (moralista Joubert řekl: "Kdo 
není dosti zdvořilý, není dosti lidský"), ale patří k ní i móda a jídlo. Také francouzské 
menu, připravené podle klasických pravidel tradice, je výrazem francouzské idee civi
lisace. Prozrazuje potřebu pořádku. Sebe prostš,í jídlo musí být nějak uspořádáno. Fran
couzi nejde j.en o to, aby se najedl a utišil hlad. Chce mít z jídla požitek a ten záleží ve 
vypočítaném stupňování různých j'ídel. 

TDmu všemu se říká "manieres". Nejsou to jen pravidla vnějšího chování, nýbrž 
výraz esteticko-mravního vzdělání. Ale civilisace není jen zušlechtění drsné přirozenosti, 
nýbrž i zlepšení poměrů, v nichž lidé žijí. Spájí svobodné prvky jednotlivých nezná
mých a zmatených životů v život společenský a národní. Proti německému hmotnému 
pokroku a německému pojetí kolektivního blahobytu staví Francouz ono "autre chose'\ 
jež nacházejí cizinci ve Francii a marně se snaží definDvat, a jež činí tak příjemnou pou
hou účast na denním životě ve Francii. Jeto idea blahobytu individuálního, štěstí kaž
dého jednotlivce, jež Francouz pokládá za důležitý politický problém (Grasset). V tomto 
smyslu pro individuální blaho a svobodu je francouzský humanismus. Tento hUlnanis
mus i francouzskou životní moudrost cítí Sieburg, když mluví o tom, že Francouzi mají 
plno nepořádku na nádražích, ale pořádek v hlavě, když se loučí se zastaralým a za
nedbaným rájem Francie, který ho však přitahuje více než vyleštěný, ale při tom zou
fale nudný mDdel světa, když píše o vozu času, z jehož sedadel čouhá ve Francii rost
linná vycpávka a který táhne francouzský oslík, zatím co se jinde tento vůz řítí po kole
jích, poháněn elektřinou, zároveň však opatřen různými zápověďmi, jako: "Zakazuje se 
plivati!" Sieburg miluje tuto Francii, jako ji musí milovat každý, kdo vidí lidské blaho 
v harmonickém a volném vývoji člověka. Jeto země, v níž se dobře žije. 
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Přes všechnu sympatii je však Sieburg zatížen německou ideologií pokroku a tak 
píše, že se tato Francie věší lidstvu na šosy a zdržuje běh pokroku. 

(Grasset:) Neboť Němci jsou pokrokem a civilisací jen výboje moderní techniky. 
Takto zúžený pojem civilisace vede ovšem pak nutně k tomu, že ji Němec staví proti 
kultuře jako nepřítele ducha a umění. Francouz připíná civilisaci na pojem národa, 
lidstva, celého života. Tím j'í dává ráz universálnosti a kontinuity. Není to - jako ně
mecká kultura - jen vědecký a uměleoký doplněk obecného zušlechtění, nýbrž duchovní 
kapitál, který jedno pokolení dědí a pěstuje, aby jej druhému pokolení předalo. Tímto 
předáváním civilisace se vysvětluje také odpor proti překotnému pokroku, který Sie
burg Francii vytýká. Francouzi přebírají dědictví, u~ívají ho nějaký čas a předají je 
dále. Přirozeně ho také hájí a nejsou nakloněni vystavovat je náhlým změnám, ze
jména když novota není "chose frans;aise". Kdežto Němec staví proti sobě minulost 
a budoucnost, Francouz věří, že jsou obě spojeny jako dva články řetězu, lpí na minu
losti a staví na ní budoucnost. Němech:ý pokrok se vyvíjí tak, že novým nahrazuje staré, 
francouzský se tvoří hromaděním nebo ještě lépe filiací. Má proto všechny znaky staré, 
zralé civilisace: dokonalost, vkus, odstínění, zkrátka kvalitu. Německý pokrok (podobně 
jako americký) má naproti tomu rysy "mladého" národa: je kvantitativní, zdůrazňuje 
sílu a moc, má potřebu něčeho velikého, "kolossal", potřebu udivovat ostatní svět a 
ovšem i potřebu nahánět strach. 

F ran c o u z i . o Něm c í c h. 

Základní rys, který dělí Němce od Francouzů je převaha citu nad rozumem. Je pří
činou německého subjektivismu a partikularismu, neboť citovost dodává každé indivi
dualitě zvláštní odstíny, kdežto rozum jednotlivce sbližuje. 

Tento instinktivní, nebo jak říkal Taine, primitivní rys německého ducha se pro
jevuje především v jazyku. Kdežto franština je jazykem odvozeným, v němž má každé 
slovo svůj omezený význam, určený staletým užíváním, němčina j-e jazykem primitiv
ním, hodícím se na vyjadřování smyslové a citové. Stejným dojmeln jako jednotlivá 
slova působí i řeč v celku. Francouzovu řeč řídí jasná i vědomá inteligence a tvoří 
logická spojení. Němec podléhá v řeči instinktivním, podvědomým silám, které nepři
pouštěj,í její komposici. Namísto vnitřní logické organisace, která je dílem třídící inte
ligence, nastupuje čistě vnější systém, výsledek obrazotvornosti. 

Také v náboženství se projevil tento rys. Němci bylo nevolno v přísně disciplino
vané organisaci katolické církve, jejíž řád ' naopak vyhovoval francouzskému duchu, a 
uvítal Lutherův citový apel k víře a lásce. Německý mysticismus a pietismus zdůraznily 
ještě více irracionální síly v člověku. - Rovněž německá literatura trpěla v klasickém 
francouzském rámci a od~r. 1770 ji Stunn und Drang z něho osvobozuj.e a rehabilituje 
přírodu, t . j. primitivní city a subjektivismus,. A tak jakmile vstoupí Němec do oblasti 
myšlenky, je subjektivní a instinktivní. Tím se liší od Francouze a už paní de Stael na
psala, že "věčná hranice Rýna dělí dvě intelektuální krajiny, které jsou si cizí". 

Německo děkuje tomuto instinktivnímu subjektivismu za své nejpozoruhodnější vý
tvory. Ve filosofii, vědě, literatuře a umění vyzkoumalo temné končiny elementárních 
sil, přístupné jen divinaci podvědoma a obraznosti. 

Ve filosofii Leibnitz zakládá svůj výklad světa na instinktivním individualismu, 
Kant pak pokračujte v Lutherově orientaci a učí, že absolutna nemůžeme dosáhnout 
rozumem, nýbrž mravním smyslem, svědomím, tedy vitálním instinktem. To je opět apel 
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na německý mysticismus, jemuž se ještě více přiblížili Fichte a Schelling. Reynaud upo
zorňuje však zároveň, že tento mysticismus byl u Němců vždy spojen se smyslem pro 
realitu a požadavky praktického života. Proto také pokládá za neblahý vliv německé 
filosofie a romantismu na Francii. Osvobodil sice francouzskou citovost a obrazotvor
nost, obohatil francouzského ducha, ale tato emancipace podvědomých a protiraciona~ 
listických sil se uskutečňovala proti odvěkému vývoji francouzské civilisace, působíc 
v ní mravní, intelektuální i politický zmatek. Německý vliv byl škodlivý hlavně proto, 
že Francouzi jsou idealisty i v praksi a vyvůzují z ideologie praktické důsledky jednání, 
kdežto Němci mohou být revolucionářští v myšlenkovém světě, ale nepokládaj,í za 
nutné přizpůsobit své ideologii také své skutky a jsou proto v praktickém životě rea
lističtí a oportunističtí. Vše se u nich omezuje na filosofické a literární projevy. 

Také německá věda je mystická. Všude se v ní objevují vlivy romantického pan
theismu, pojetí přírody jí dodávají filosofové rázu Schellingova a Hegelova. Tak pro
nikl do německé vědy i aprioristický metafysický prvek, který vedl k výstřelkům "Natur
philosophie" . 

Instinktivnímu a podvědomému životu duše, převaze sentimentality a obraznosti 
odpovídá v literatuře lyrika. Ta je také základem německé literatury, v níž se člověk 
vyjadřuje více zmatenými silami své duše než rozumem a úvahami. Tato lyrika se pro
jevuje i v německém umění. Lyričtí jsou jeho stavitelé, kteří si nedovedou uložit žád
nou mez, malíři (Dtirer, Holbein), hlavně však hudebníci. Hudba je s lyrickým bás
nictvím nejúplnějším výrazem německé duše. Je jejím hlavním prostředkem, jímž může 
vyjádřit svůj hluboký subjektivismus a primitivní, nejasnou sentimentalitu. 

A tak všude - ve filosofii, vědě, literatuře i umění - pociťuje Němec tutéž sub
jektivní a protiracionalistickou potřebu: vyjádřit lidské podvědomí, dávat mu přednost 
před rozumovými vlastnostmi a spojovat je s vnitřním principem Vesmíru. Instinkti
vismus, vnitřní dynamismus, pantheismus - to jsou tři pojmy, které staví Němec na 
opačný pól vůči racionalistickému latinskému a hlavně francouzskému světu. 

Bohatství instinktivního života v německém duchu přináší však s sebou i určitá 
omezení. Je to především v umění nedostatek formy a disciplinovanosti, nedostatek 
psychologie, která nemluví k sentimentalitě a obraznosti, nedostatek vkusu, který je plo
dem vytříbeného společenského života. Tyto nedostatky nalézti "formu" a tedy vlastně 
tvořit způsobily, že se Německo stalo národem receptivním, který tyto formy od jiných 
národů přijímal nebo se jim aspoň od nich učil. Němci musili jít k cizím národům pro 
to, co jim scházelo. Pociťovali trpce tuto závislost na cizích civilisacích, vysvětlovali ji 
však jen přílišnou napodob ovací snahou německého národa, kterou se snažili potlačovat. 
Touto reakcí by snad bylo možno vysvětlit i jejich vyvyšování německé kultury, které 
nlůže být přehnanÝln výsledkem původních jen obranných opatření proti cizím kulturám. 

Nemá-li Němec smysl pro formu, která objektivisuj'e původními díly myšlenky a 
city, má zato neúnavnou zvídavost, potřebu informace a dar přizpůsobení. Těmito 

vlastnostmi dospívá často k šťastné synthese činnosti jiných. 
Instiktivní "přírodní" rys německé povahy se ovšelu projevuje i v soukromém a 

veřejném životě. Němec nemá především takového společenského života, jaký je na př. 
ve Francii. Nemiluje život mondenní, zato si však libuje v rodinných slavnostech, 
schůzkách s přáteli při džbánku piva, hromadných výletech. Baví se jednodušeji než 
Francouz a upřímněji. Je v pravém slova smyslu "lidový". Nemůže-li společenský život 
"a la fran~aise" zjemňovat jeho ducha (konversací) a charakter, nepodléhá naproti tomu 
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Němec špatným vlivům tohoto společenského života: módě dne a individuální ješitnosti. 
Je spontannější, srdečnější a sdílnější než Francouz. Má jednodušší a silnější city, na př. 
cit pro přátelství. Německá rodina, v níž hraje - proti francouzské - větší úlohu muž, 
má méně sklonu k společenské okázalosti než francouzská. 

Z primitivních rysů zůstala Němcům i potřeba prožívat radosti hromadně, rovněž 
smysl pro poslušnost a kázeň. Francouz myslí, že musí být v oposici proti vládě, staví na 
odiv svou neodvislost a nekázeň a činí otázku cti z toho, aby nezachovával různá na
řízení. Ně-mec poslouchá nikoli z povinnosti, nýbrž proto, že mu to je přirozené. Tato 
vlastnost má však i svůj rub. Vyrůstá z ní určitá pasivnost vůči veřejné moci. V Ně
m.ecku není také t. zv. veřejné mínění. Dobře vedená propaganda může dodat Němcům 
vše, co mají věřit a oni to ochotně přijímají. Francouzští studenti diskutuj1í se svými 
profesory a francouzský občan se svou vládou. Za Němce myslí různé organisace; jed
notlivci jen registrují a schvalují. 

Ze smyslu pro kázeň vyvěrá u Němců i svědomitost, smysl pro povinnost a vo
jenský duch. Kdežto se však u Francouzů mísil do jejich vojenského ducha idealistický 
prvek (pomoc americkým revolucionářům), byli Němci vždy proti válkám z velko
dušnosti. Je v tom opět onen smysl pro realitu a nedostatek aktivního idealismu. A tak 
národ, který je v soukromém styku srdečný a pohostinný, je ve veřejných záležitos
tech málo rytířský. Jeho "realismus" jej často vede i k málo vybíravým prostředkům 
boje. (Bismarckův Emžský telegram, Bethmann-Hollweg: Not kennt kein Gebot.) 

Shrneme-li Reynaudův úsudek: Francouzi jsou v soukromých stycích reservovanÍ 
a nedůvěřiví, jako celek však generosní a rytířští, často i ke své škodě. Němci jsou 
srdečnější a důvěřivější jako jednotlivci, zato však utilitarističtější a sobečtější jako 
celek. Mají dobré i špatné vlastnosti národa instinktivního a "mladého". 

Nedostatek smyslu pro formu se u Němců projevil i v politice. Pojem státu, který 
je také formou, se tam vyvíjel velmi zvolna uprostřed partikularistické anarchie. Ve 
Francii se soustřeďoval národní cit kolem pevného bodu - krále, v Německu byl dlouho 
jen místní patriotismus, jehož politický zájem nepřesahoval hranice města nebo zájmo
vého společenství. Proto není německý národní cit citem spontánním, společným celému 
národu. Jeho jediným obsahem je cit rasy a jazyka. Z touhy odvrátit německý lid od 
napodobení ciziny a nahradit něčím nedostatek organického patriotismu vyvyšovali ně
mečtí spisovatelé německou rasu nad ostatní národy a připravovali tak cestu k mystic
kému pangermanismu. Klopstock, Lessing, mladý Goethe, Schlegel, N ovalis líčí němec
kého ducha jako nejpozoruhodnější výtvor lidského genia, Fichte hlásá, že německá 
rasa je určena vytvořit nové lidstvo. Německá věda se obrací proti zásadám francouzské 
Revoluce, která vycházela z představy člověka jako bytosti svobodné a rozumné a 
z představy státu jako organismu, jemuž postupují občané některá svá práva, který 
jim však dává za to svobodu a rovnost práv. Poměr k jiným státům je v tomto systému 
Revoluce založen opět na rozumu a svobodě, na objektivním pojmu práva. Ne tak 
v systému německé vědy. U Hegela mizí jednotlivec jakožto autonomní síla. Zůstává 
jen stát, vůči němuž nemá jednotlivec práva, jehož je jen nástrojem. Stát je ztěles
něním rasy a jejího poslání. Tomuto poslání obětuje stát nejen zájmy svých občanů, 
nýbrž i zájmy ostatních států. Takový stát, zastupující vyšší poslání a ideu, než jS9u 
idee ostatních národů, má právo získat své myšlence vítězství i násilím. Vůči jeho 
absolutní vůli nemá vůle ostatních národů žádného práva, neboť národ, který tuto abso
.1utní vůli představuje, má vládnout světu. - Tyto nauky přecházejí do škol, literatury, 
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tisku, od r. 1890 vytvářeJí pangermanistický nacionální mysticismus, jehož dědicem je 
i dnešní nacionalismus Třetí říše. 

Tak nacházíme znaky německého ducha i v německém národním citu: je to umělý 
produkt, vnucený intelektuály poslušné masse, systematicky zveličovaný, mystický, spo
jený se zbožněním instinktivních sil, j.ako rasy a jazyka. Spočívá na citové idei dyna
mismu, která nahrazuje rozumovou ideu práva. 

Z této německé mentality prýští podle Reynauda i nedorozumění mezi Francouzi 
a Němci. Na francouzské straně jsou idealistické zásady, prováděné v životě, kosmo
politické mírové snahy, na německé straně je nacionální egoismus, "realismus", nevy
bíravý v prostředcích. Francie, jako starý, racionalistický národ klasické kultury, ne
dbá rasových rozdílů a podvědomých sil, které vedou státy, a věří, že rozum může řídit 
vztahy národů, právě tak jako jednotlivců. Německo, jako národ mladý a instinktivní, 
uplatňuje egoistické z,ákony života a požadavky rasové individuality. 

Odpovídaje Sieburgovi říká Reynaud asi toto: Francouzský duch, ovládaný hlavně 
racionalismem, snažil se vždy vytvářet sociální pořádek, styl, obecné formy myšlenky 
a činnosti; duch německý, více poslušný volání "přírody" v člověku i ve vesmíru, snažil 
se odpoutat mravního jednotlivce od jeho sociálního prostředí a zaručit mu vnitřní svo
bodný rozvoj jeho vlastností, často neslučitelných s obecnými lidskými normami. Při 
tom se Němec spokojoval vnitřní svobodou (myšlení atd.) a nebojoval na př. za svo
body občanské. Německý duch vytvářel zřídka "formy", nýbrž pracoval v rámci civi
lisace, který přejímal hotový od jiných. Dospěl v něm často ke geniálním výtvorům. 
Ale zmizejí-li tyto "formy", v čem se bude genius vyvíjet? Neboť civilisace není než 
souhrn těchto forem a stylů, ukládaných rozumem vší lidské činnosti, v řádu indivi
duálním i společenském, ve světě myšlenky, umění i politiky. Je to výchova k lidskosti 
a v moderním světě ji prováděla hlavně Francie. Vytýká-li jí Sieburg, že příliš lpí na 
těchto formách a snad je i vnucuje jiným, jeto pravda. Ale lpí na nich ne proto, že jsou 
jejím dílem, nýbrž že je pokládá za rozumné a nutné. Jsou pojmy, o kterých se nedis
kutuje, jež jsou definitivní. Jsou to pojmy práva, snášenlivosti, politické svobody, logic
kého pořádku, vkusu, zdvořilosti. Obsah těchto forem se může měnit, ale ony samy 
musí zůstat základem skutečně lidského života individuálního i společenského. Tyto 
základy jsou rozumové, kdežto integrální návrat k "přírodě" je barbarství. Prýští z něho 
zvrácené pojmy: síla nastupuje na místo práva, rasa na místo lidskosti. 

V mravním světě představují Francouzi a NělTIci dvě tendence: na jedné straně 
tendence statická: snaha o lidskost a udržení velkých tradic odkázaných antikou a křes
ťanstvím, na druhé straně dynamické, mocné a temné zbožnění hlubokých životních po
třeb, které se nezastavuje a vyvolává stále nové city, jež se mají přetvořit ve skuteč
nost. Mezi těmito dvěma tendencemi je možná spolupráce. Je nutné, aby individuální 
snaha obnovila čas od času světový názor. Musí se to však dít v oněch ocelových "for
mách", které jsou vyzkoušeny a mimo něž je jen chaos, svévůle a barbarství. 

DR. LADISLAV PAT OČKA: 

STYK VLÁDY S TISKEM. 

Styk vlády s tiskem teprve v poválečných dobách nabyl dnešní mnohotvarosti a vy
rostl ve svém významu tolik, že může býti předmětem speciálního studia. Vždyť ne

jde jen o vlastní tisk vládní, který obvykle je dosti hubeného vlivu na veřejné mínění, 
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