
DR. C. HARAOUI: 

EVROPA OD WATERLOO DO MARNY. 
1. 

SYětoyý neklid. 

Ti, kdož rádi plavou, dobře vědí, jak velký je rozdíl v plavání podle toho, máme-li před očima pevný 
cíL k němuž chceme doplavati, či nikoli. Plaveme-li do dálky, aniž bychom měli nějakou bóji, 

člun nebo jiný pevný bod, kde bychom mohli přistáti, máme volnost, plavati podle libosti jakýmkoli 
směrem, ale máme stále dojem, že nepostupujeme kupředu. Chceme-li změřiti dráhu, kterou jsme ura
zili, musíme se ohlédnouti zpět ku břehu; a máme stále pokušení, plavati dále vpřed, protože nejsme 
si jasně vědomi vzdálenosti, kterou jsme již urazili. A tak může se nám státi, že doplaveme mnohem 
dále, než jsme chtěli, - ba, snad zamíříme až příliš daleko, ač máme stále dojem, že jsme urazili jen 
krátkou vzdálenost. Zcela jinak jest tomu, máme-li před očima pevný a viditelný bod. Tu neplujeme 
již nazdařbůh; jak se nám zlíbí; třeba nám zvoliti si a zachovávati směr. Ale každé chvíle měřÍme ura
ženou dráhu a vzdálenost, kterou nám ještě zbývá uplavati. A vidouce přibližovati se svůj cíl, uvědo
mujeme si neustále poměr mezi vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem; a dorazivše na místo, 
zakoušíme uspokojivý pocit při vědomí, že jsme vykonali úkol, který jsme si vytkli. 

Jde o otázku, v čem se liší stará Evropa od Evropy nové, civilisace po velké revoluci francouzské 
od civwsací předcházejících. 

Všechny civilisace minulé, starověká kultura egyptská, právě tak jako řecko-římská a křesťanská 
civwsace stfedověku, rozsely po širé hladině, po moři existence, velký počet viditelných bójí, blízkých 
i vzdálených. A k nim plavali lidé podle svých sil. Někdy se stalo, že bouře odnesla tyto bóje, a tu 
jedna nebo více generací, nemajíc pevného vodítka, bloudila nazdařbůh po hladině a ztrácela se a 
hynula ve vírech bouře. Ale když opět hladina po bouři se uklidnila, sestupovali potápěči do vln a na
kladli bóje nové. Tito potápěči sluli náboženství, stát, filosofie, umění, literatura, rodina, tradice. 

Ale jednoho dne boufe prudší než všechny předchozí rozházela všechny bóje, a tentokráte ne
podařilo se potápěčům naklásti bóje nové. 

Tak octl se člověk před širým mořem. To jest revoluce XIX. století, největší za křesťanství 
v historii. Století devatenácté vytrhalo všechny opěrné body a pevná přístaviště, protože zatarasovala 
obzor, omezujíce volnost a zmenšujíce svět, - a postavilo člověka tvářÍ v tvář nekonečnu . 

.. , -,' 

Rozhlédněme se kolem. Proč Evrppa i Amerika pracují s takovým úsilím, aby každým dnem 
~~zšífily naše vědění!' naše bohatství, naši moc? V tomto téměř nadlidském úsilí jisté části lidstva je 
JIStý rozpor, který nás všechny přivádí denně v boj se sebou samými a způsobuje jakýsi druh mystic
ké?~ rozp:chání bohatství mezi ruce, které je tvoří, ať jde o ruce prostého dělníka, nebo ruce nejmoc
něJšího prumyslníka. Ve dne v noci vymýšlejí lidé, tvoří, dávají působiti novým prostředkům. ke zvět
šení bohatství, které již dnes je nesmírné ve srovnání s bohatstvím dob předcházejících, avšak stává 
se nedostatečným, sotva ho bylo dosaženo. Úsilí toto je tím větší, čím více se svět obohacuje, jako 
kdyby s ~~domostmi a mocí ~aše zvědavost a ctižádost rostly, místo aby se uklidňovaly. Nikdo už ne
dovede flCI, kdy mělo by tu lIdstvo vyřknouti znova staré slovo, jemůž naše rty už odvykly, - slovo: 
- dosti! Proč? 

. M.~derní lidstvo je bohaté, mocné, vzdělané. Může se honositi, že vytvořilo civilisaci nejlidštější 
v,hlsto.rn. Přes vše~hny chyby, které si mŮžeme vytýkati, nikdy nevyznačovaly se styky mezi lidmi a 
tfldaml takovou mlrností a spravedlivostí. A byla-Ii poslední válka tak krutá, krutost její nebyla ani tak 
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v duších a ve vůli, jako v ničících a vražedných prostředcích, jež jsme přivedli k takové účinnosti, ani 
o tom nevědouce. Ale jsme neklidní a nespokojeni, protože kráčíme nekonečnem, nevidouce pevného 
cíle před sebou. 

Jako člověk, plavoucí na šírém moři, vyvinujeme obrovské úsilí a přec se nám zdá, že nečiníme 
téměř nic. Postupujeme rostoucí rychlostí a zdá se nám, že setrváváme nehybně na jednom místě. 
, Slabost móderní -civilisace nespočívá ani v jejím materialismu, ani ve skepticismu. Jsme - po 

svém způsobu - i my epochou mystickou jako jí byl středověk. Slabostí moderní civilisace jest, že 
nikdy neví, kde se zastaviti. Ať vyrábí zbraně nebo produkuje bohatství, hledá pravdu, nebo tvoří 
krásno, - je ustavičně hnána dále vpřed. Zádný výsledek nezdá se jí býti definitivním. Je stále na 
postupu za cílem, který se vzdaluje, čím více se mu blí~í. Není míry bohatství nebo moci, jíž by se 
člověk nebo národ musil prohlásiti uspokojeným. Vše, nemá-li zakrněti, musí růsti ustavičně, bez 
přestávky a oddechu. A neodvratný důsledek: s úspěchem vzrůstá nespokojenost . 

... -.' 
* 

Má být jistá mez vytčena touhám člověka a množství bohatství? A jestliže ano, jaká? Má to 
být hranice morální, či ethická? Kde končí oprávněné potřeby a začíná plýtvání? To jest, nač táže se 
Apollo na zříceninách Olympu, opěván Homérem, nikoli nějakého kongresu filosofů, nýbrž vůle naší 
doby. Měli bychom »chtíti« nějaké kriterium a podle něho rozlišovati rozumnou spotřebu od mrhání 
a orgií. Měli bychom »chtíti« jistou hranici množství: »chtíti« ji - toť vše. 

Ale my jsme překročili již přÍliš mnoho mezí, a naše vůle kolísá a nemůže se rozhodnouti, chce 
a již zase nechce. Někdy i lituje přímo toho nadbytku, jenž utápí svět a hyzdí jej. A tu želí s lítostí 
umění, víry a ctností minulosti, rouhá se dnešnímu pokroku. Ale nedovede brzditi svá přání a tužby 
a znovu upadá v hýření. Toť tajemství a krutá útrapa moderního světa, či co pravím? - dvou světů, 
mezi kterými plujeme, a dnešní strojové civilisace. Je to nemožnost, rozlišovati mezi plýtváním a roz
umnou spotřebou, neustálý a stále nerozhodný zápas mezi kvalitou a kvantitou. 

Jak se vytvořil tento nový duševní stav? Vysvětlení bylo by příliš dlouhé a složité. 
. Tři století jej připravovala "kdtickým duchem, vědou, racionalismem. Rovněž objevy zeměpisné, 

války, revoluce, vynálezy, magie ohně konečně objevená. Vytvořily epochu, pro kterou to, co kdysi bylo 
nesnadné - činnost a produkce - stalo se snadným; a co kdysi bylo snadné - zdrženlivost a ome
zení - stalo se nesnadným. 

A to dodává téměř tragického významu prudkým, sofistickým a tak málo směrodatným disku
sím, vedeným již tři roky v Zenevě, v Londýně a v New-Yorku mezi Spoj. Státy, Anglií, Japonskem, 
Francií a Italií o omezení námořního zbrojení. Vedou se tu rozepře o omezení celkem nepatrné. A 
přec celý svět chápe, že obrovitost námořních sil může se státi nebezpečím pro Evropu i pro Ame
riku, místo co by mělo být jich ochranou. Byli jsme již svědky toho, jak zanikly civilisace svojí sla
bostí; dnes mohli bychom viděti civilisaci, zničenou přebytkem svých sil. A přec je oněm státům 

" nesnadno dohodnouti se na oběti třeba jen několika obrněnců nebo křižníků. Zijeme v době, pro 
kterou nic není snazšího nežli vzrůst, vývoj a množení, byť se jím riskovala sebevražda. A nic není 
nesnadnějšího nežli stáhnouti se zpět, uskrovniti se, ubírati, zmenšovati neb omezovati, byť i od toho 
závisela záchrana. * ~:~ 

Ale běh do nekonečna není jedinou příčinou moderního neklidu. 
Vzpomínáme na koně boha Slunce, jež tak krásně líčí Ovidius. Na koně, kteří měli ohnivý dech, 

kteří běželi, nepotřebujíce pobízení bičem, a jež bylo nesnadno zadržeti. Dle známé báje Phaeton 
umínil si, říditi tyto obávané koně, vzdor radám Apollonovým. A byl krutě za to ztrestán. Představuje-li 
nám Apollo moudrost, a jsou-li koně boha Slunce symbolem rozmachu lidské energie, pak XIX. sto-
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letí chtělo rovněž vésti koně s ohnivým dechem, přes výstrahy a rady moudrých lidí, kteří mu sou
hlasně předpovídali nejhorší katastrofy. 

Jako Phaeton vsedlo lidstvo do vozu, chopilo se otěží a dalo se v závratnou jízdu. Ale, šťast
nější než Phaeton, uniklo až dosud všem jemu prorokovaným pohromám. Koně, kteří dosud přetrhali 
každou uzdu, podřídili se docela poddajně jeho železné pěsti jako klidné spřežení volské. 

Ale proroci se tentokr~te zmýlili, protože měli na zřeteli pouze koně. A neuvědomili si, že jsou-li 
koně prudcí, za to jsou i uzdy a otěže velmi důkladné. Byly vyrobeny v dobách, kdy lidé raději kráčeli 
pomalu, nežli by se vydával.i v nebezpečí zlomiti vaz. Divy devatenáctého století byly přičítány těmto 
ohnivým běžcům, novým ideám o svobodě a pokroku, které byly tak mocnou pobídkou vůle a intel
ligence předchozích generací. Tento výklad je správný, ale neúplný, Století devatenácté zdědilo po před
chozích civilisacích jistý počet zásad discipliny morální, intellektuální i politické, které se ocitly více nebo 
méně v konfliktu s novým úsilím o pokrok a volnost, a které působily jako brzdy. Tajemství století 
devatenáctého, a závažná přÍčina jeho rozmachu, tak velkolepého, ale úměrného, je právě v této rovno
váze mezi novými podněty a starými brzdidly. 

S tohoto hlediska je oněch 100 let od r. 1815 až do r. 1914, od bitvy u Waterloo až do bitvy 
na Marně, obdobím jedinečným v dějinách lidstva. 

Jest to jediná doba, kdy, díky právě své podivuhodné rovnováze, část lidstva mohla se těšiti po
řádku i volnosti, spojovati v sobě moc s mírností a moudrostí. Nikdy a nikde nebylo tolik pořádku 
a tolik svobody jako v Evropě a části Ameriky během tohoto století. 

Mistrovským dílem této rovnováhy byla moderní armáda. Během devatenáctého století podařilo 
se kontinentální Evropě - po prvé v dějinách lidstva - zavésti všeobecnou službu vojenskou v zemích, 
obydlených desítkami milionů lidí. Před tím nebyla by takováto vojenská organisace bývala vůbec 
možna bez krutého systému všeobecného otroctví - k jehož zavedení žádná vláda neměla dosti sil. 
A proto před devatenáctým stoletím i vlády nejdespotičtější byly nuceny používati vojska žoldnéřského. 
Evropa dovedla, během 19. století, zmilitarisovati svoje národy a soůčasně dáti jim svobodu při stále 
rostoucím zjemnění mravů, ponechávajíc všem třÍdám možnost i volnost žíti, mysliti a organisovati 
se dle libosti. 

Ale tato podivuhodná rovnováha spočívala na rozporu. Tyto podněty a tato brzdidla nikdy 
nevyplývaly z téže životní doktríny. Vždy stály proti sobě v doktrinách a naukách sobě nepřátelských 
jako jsou si kov brzdy a běh koně. A brzdy - staré zásady discipliny, - musily se časem opotřebiti 
při tomto závratném běhu. To proto, že jakási choroba spočívala na Evropě a Americe ve století de
vatenáctém, rostouc úměrně s vymoženostmi pokroku civilisace. A choroba tato stala se všeobecnou 
a zvláště citelnou v letech 1900~ 1914, kterážto doba bude po celou řadu staletí posuzována jako doba 
na dary nejbohatší v dějinách lidstva. A zvláštní tuto chorobu můžeme si vysvětliti jedině opotřebením 
brzd. Evropa i Amerika cítily, jak působení jejich ochabuje při tom závratném běhu vpřed - a chvěly 
se strachem. ~:~ * 

Dnes všechny ty brzdy, jež století devatenácté zdědilo, jsou ztrhány. Již v r. 1914 byly stoletým 
vydatným působením hodně seslabeny a otřes světové války je zničil nadobro. Monarchie a aristo
kracie, které po tolik věků tvořily rámec evropského společenství, zmizely nebo jsou na cestě k zániku. 
Tradice vyprchávají, mravy se uvolňují při dnešní neustálé výměně a nestálosti osob a zájmů. Myšlenky 
a cítění jednotlivce a společenských skupin jsou těmto zcela ponechány, jakoby .nebyly již odvislé od 
žádného zákona, autority nebo tradice. Každý člověk, každá vrstva mohou si tvořiti samy podle libosti 
svoje theorie životní, svoji morálku, svoji esthetiku. Rodina není již školou kázně, neboť rodiče ne
troufají si už dětem poroučeti a děti jsou přesvědčeny, že neodvislost je prvou z jejich povinností. Ale 
náboženství, kdysi tak imperativní, musí stále slevovati, počítajíc s ustavičnou těkavostí způsobenou 
dnešním přepracováním a shonem, který den ze dne více ubírá času, věnovanému věcem duchovním. 
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Kompromisu, který po revoluci francouzské učinil přítrž boji mezi svobodou a disciplinou, již není. Ale · 
civilisace není jen rozmach sám o sobě. I my potřebujeme ještě morální kázně, jisté discipliny politické, 
intellektuální a esthetické. Ale nemáme jich už, a následkem toho žijeme tak trochu na zdařbůh, ze 
dne na den. Musíme si nalézti nějakou náhradu za ony staré brzdy, které nám století před revolucí 
francouzskou odkázala. 

A my pokoušíme se vynalézti, vytvořiti a vyzkoušeti brzdy nové. Dosud si toho ani nejsme vě
domi, neboť jsme sotva začali. Ale vždy jest tomu tak: každá doba uvědomuje si a chápe, co činí, až 
po jistém čase. Ostatně, úkol není snadný, a začátky neobejdou se beze zmatků a nejistot. Ale závažné 
novoty připravují se ve světě a oku bystrého pozorovatele prozrazuje se jejich příchod onou všeobecnou 
bojácností, která se jeví ve všech oborech lidské činnosti, vyjímaje jedině obchod. - Naše doba může 
se snad zdáti plna podvratných směrů ve všech oborech, - leč přes to je ve všem pod zevním bouřli
váctvím zřejma nejistota doby, která ztrativši směr svého postupu, označený viditelnými cíli, a vůdčí 
zásady starých disciplin, - ztratila i jistotu úsudku ·a vůle. 

Tato nesmělost je zvláště nápadna v životě intellektuálním a uměleckém. Známý pořadatel kon
certů prohlásil nedávno, že si nedovede vysvětliti, proč - hlavně v zemích anglo-saských - nes četné 
davy přicházejí na koncerty mistrů známých a již slavných, zatím co je skoro nemožno vzbuditi zájem 
sebe menšího hloučku nadšenců pro umělce teprve začínajícího, třeba budoucího velikána. Před ně
jakými patnácti roky bylo mnohem snazší, uvésti ve známost nového umělce než dnes, přes to, že získaná 
proslulost tenkráte tolik nevynášela. To by nasvědčovalo tomu, že nastala jakási změna, která se mu 
zdá hodně záhadnou. Jest jí však opravdu? 

Během půl druhého století přešli jsme od vlády »oficielní krásy« až k nejúplnější volnosti esthe
tické. Ještě v 18. století mohl člověk míti i nepřÍjemnosti s policií, jestliže se neobdivoval jistým uzna
ným veledílům. Dnes smí si každý vytvořiti sám svůj vlastní, osobní typ krásy nebo ošklivosti a říditi 
se jím dle libosti: Ale tato neomezená volnost působí nesmělost a váhavost jak II obecenstva, tak 
u umělců. Obecenstvo se vždy bojí, že bude nějaké veledílo považovati za mystifikaci, nebo naopak, 
nějakou mystifikaci za skutečné veledílo. Nedůvěřuje jiným i sobě. Přidá se k mínění všeobecně ustá
lenému, které mu je útočištěm, nebo se obrátí na autoritu, jež by mu pomohla vytvořiti si úsudek. 
Proč nabyly dnes literární ceny takové důležitosti? Protože jsou jakousi směrnicí v době, která jich 
už vůbec nemá, nebo která jich má nadbytek. A umělec zase, nevěda už, čeho si obecenstvo žádá pod 
pojmem krásy, je ochromen ve své volnosti a často stane se na konec bojácným otrokem módy, která 
se mění dvakráte do roka. 

Též nejistota a stejná bezradnost vkrádá se pozvolna do celého duchovního života a do činnosti 
moderního lidstva. A nemůže ani být jinak. Těžko kráčeti odhodlaně vpřed, není-li jistoty, jakým směrem 
se třeba dáti. Je těžko se rozhodovati a tudíž chtíti, když měřítka pro posuzování dobra a zla stávají se tak 
prchavými a stále se mění. Reakce západnického ducha proti této nejistotě a této bezradnosti je ne
zbytně třeba. Připravuje se liž a přijde. 

II. 

Boj mezi rozumem a citem. 

Protichůdné směry, rozdělující moderní Evropu představují jen nové tormy odvěkého boje mezi 
rozumem a citem, tak často zjišt~ného v dějinách. 

S hlediska čistě rozumového, mírová jednota mezi národy stala se naléhavou nutností. Pokud 
jde o všechny potřeby běžného života, jako oblek, potraviny a j. - i národové od sebe nejvíce vzdálení . 
jsou úzce závislí jeden na druhém. A všichni vědí ostatně velmi dobře, že nemají pražádného zájmu · 
na tom, vésti válku, neb zkušenosti poslední války dokázaly jasně, že moderní válka zruinuje vítěze 
právě tak jako poraženého. 
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Přes tyto samozřejmosti nutno konstatovati, že snad ještě nikdy v dějinách nehrozilo se tolik 

válkami jako za našich dnů. 
Státy balkánské nepřestávají hroziti jeden druhému. Italie, navázavši svoji armádu na slavnou 

minulost antického Ríma, připojuje k sekyrce liktorské meč legionářův a považujíc se za určenou 
k tomu, aby vedla a ovládala národy, zvětšuje kvapem svoji vojenskou moc na zemi i na moři. Sověty 
v očekávání světového krveprolití vycvičují rudou armádu čítající několik milionů mužů; Maďarsko 
opatřuje si kulomety, a malá Litva, podněcována jedti.ou z velmocí, vytv~řuje na hran~cích ~ol~ka ~a~ětí 
válečné, z něhož může vzejíti požár všeevropský. A Německo, prohlašuJ1c - se svými dobryml socialIsty 
v čelo - že se nikterak nevzdalo svého velkorysého úmyslu, sloučiti pod jedinou vládou germánskou 
všechny, kdož mluví některým dialekt~m německým - domáhá se pro německou řÍši připojení 
Rakouska, polského korridoru, Slezska, Slesviku, Tyrol, podle pověstného prohlášení svého presidenta, 

že 'vše, co bylo kdysi německým, musí se jím znova státi«. -
Za tohoto stavu, kdy zřejmy jsou na všech stranách hrozby válkou, ač zároveň neméně zřejma 

jest nezbytnost trvalého míru, jaké prostředky byly by s to zameziti válkám a udržeti mír? 
Starý systém alliancí prokázal přÍliš svoji neschopnost, než aby bylo lze pomýšleti znovu na něco 

takového. Za války světové Italie, která měla uzavřenu smlouvu s Německem, obrátila se proti němu. 
Rusko, podobně vázané s Francií smlouvou allianční, odvrátilo se od ní, jakmile spatřilo v tomto od
padnutí svůj prospěch. Naopak zase Amerika, která neměla s Francií žádné smlouvy, na konec posta
vila se jí po bok. Tyto přÍklady, nehledě ani k mnoha jiným ze starších dob, stačí jako nezvratný důkaz, 
že síla nových zájmů je daleko mocnější než všechny alliance, tak že by bylo velmi nebezpečno, na 
tyto spoléhati. Ba, mohli bychom říci, že jedinou skutečnou úlohou alliancí jest, dodávati spojeným 
takto národům illusorní důvěry a zavlékati je do nebezpečných dobrodružství. 

Ale, musí-li státy evropské zříci se myšlénky na uzavírání vojenských alliancí, mohou se starati 
o to, kterak sloučiti svoje zájmy zájmy hospodářské. Jakými prostředky lze toho dosáhnouti? Aniž by 
se oddávaly naději na možné dnes uskutečnění projektu »Spojených států evropských« přec mohou 
státy usilovati o postupný vzrůst malých hospodářských dohod, jako jsou dnes už existující dohoda 
poštovní, telegrafní a dopravní a pod. Jejich prospěšnost stala by se tak zřejmou, že by se rychle roz
šifovaly. Ze všech těchto dohod byla by zajisté nejdůležitější dohoda o zrušení všech cel mezi státy 
evropskými. Bohužel je to věc dosud tak těžce proveditelná, že netřeba o ní déle uvažovati. 

Zatím, nežli dojde k utvoření svazu všech států evropských, jak zabrániti tomu, aby mezi sebou 
vedly války? 

K tomu cíli asi padesát delegátů, zastupujících vlády většiny všech států světa, utvořilo jakýsi 
světový tribunál, nazvaný »Společnost Národů«. Ježto však výsledky jím až dosud dosažené jsou ne
valné, pátrají vlády stále po nejjistějším prostředku k udržení míru. Mezi nimi jsou i návrhy na od~ 
zbrojení. 

Tyto návrhy zdají se na prvý pohled prostředkem velmi vydatným, leč po bedlivé úvaze shle
dáme, že navrhované odzbrojení je čirou illusí. 

" ~ni stát, který .b! zničil úplně svoje děla, pušky i střelivo, nebyl by nikterak odzbrojen, ježto 
miíž~ SI snad~o opat~ltl obávané třaskaviny, jako nitroglycerin, jejž lze vyrobiti ihned a dopravovati 
do dalky na libovolnych obchodních aeroplánech. Podotkl jsem již na jiném místě, že válka vedená 
pomocí aeroplá~~. nalo~ených třaskavinami byla by daleko zhoubnější než války bývalé, ježto by tak 
bylo možn~ zntCltl ce:~ města ~ěhem několika hodin. To jest i názor odborníků nejpovolanějších. 

Nedav~o tlumoctl tyto na zory v parlamentě anglickém lord Halsburg, jenž řídil bombardovací 
operace za valky: DI~ něho ~t~čilo by čtyřicet tun plynových bomb, plněných »difenylcyanoarsinem« 
k tomu, aby v nekohka hodmach zahubily veškeré obyvatelstvo celého Londýna. 

~:~ ::~ 
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II 

Ježto materielní odzbrojení jest nemožno, lze pomýšleti jen na odzbrojení morální, opírající se 
o mírumilovné přesvědčení tkvící v duších národů. 

A tak otázka odzbrojení jeví se jako otázka : » Jsou mírové zájmy národů s to překonati antipatie 
mezi národy a politickou nevraživost vnitř každého národa?« 

. Pokud jde <> antipatie mezi národy, nezdá se nikterak, že by byly nepřekonatelny. Na důkaz 
toho stačí jen uvésti A.nglii - » perfidní Albion« - která' po celá staletí byla nepfítelem Francie, proti 
které bojovala, zejména na · všech evropských bojištích za válek napoleonských, stala se jí na konec 
cenným spojencem. Záští mezi" národy nemůže být tedy překážkou míru. 

Zatím však zde takové antipatie a záští jsou a projevují se dosti hrozným způsobem. Jak zabrá
niti jich vzniku? 

Naš~l se vynikající státník, který se pokusil využíti mystických prvků, jež podnes vládnou historií, 
k tomu, aby na nich vybudoval základnu pro náboženství míru. Tento podnik, započatý v Lokarnu 
po~usem o smír s Německem, vyvrcholil uzavřením dohody - paktu Kelloggova - Briandova, - jímž se 
státy zavazují, že nebudou svoje spory vyřizovati válkou. 

Přijetí paktu Kelloggova obsahovalo ovšem samozřejmé omezení: právo, brániti se zbraní každému 
nezaviněnému útoku. Tato výhrada jest ovšem nezbytna, ale je neméně zřejmo, že ubírá účinnosti 
i paktu samotnému. Stát, který bude chtíti druhého napadnouti, najde si snadno prostředek, aby byl 
sám napaden. Po pfípadě, bude-li třeba, vymyslí si přepadení jako záminku, jako učinili Němci v r. 
1914, když obvinili Francii, že vyslala aeroplány k bombardování Norimberka. 

Přes to, že podobné úmluvy jako konvence výše zmíněná jsou ve skutečnosti nedostatečny, 
jejich preventivní vliv morální bude přec značný. ·A proto třeba jen· být vděčným státníku, který 
již od úmluvy Lokarnské úsilovně soustředí své snahy k tomu, různými prostředky přiměti národy 
a jejich vládYI aby zmenšily pravděpodobnost války na míru co nejmenší. 

* * 
." '" 

o tomto ideálu míru snil již pět století před érou křesťanskou jeden ze zakladatelů nábožen
ství - budhismu, který podnes má přes 400 milionů vyznavačů. 

Nauky velkého reformátora neodstranily sice válek nadobro, ale po dlouhou dobu přispívaly 
k udržení míru v Asii. 

Poněvadž lidé dávají se daleko více vésti ideami, které si tvofí o věcech, nežli skutečností
třeba budovati především na těchto ideách. Komu by se podařilo vytvořiti mystickou víru, dodal by 
národu, který by ji přijal, nesmírné síly. Mystické illuse Mohamedovy, přijaty několika nečetnými 
kmeny arabskými, umožnily v několika letech založení obrovské řÍše a vytvoření nové civilisace. 

Pruský komunismus i přes absurdnost svých zásad hospodářských a bídu, v niž uvrhly celý 
veliký národ, šífí se přec jen proto, že má oporu v mystické víře. . 

Nikdy nesmíme zapomínati, že v skutku národové nejsou vedeni pohnutkami rozumovými, · 
nýbrž vírou původu citového a mystického, jež rozum nedovede vytvořiti, právě tak jako nemá síly 
je zničiti. 

Jak uplatniti a vytvořiti tyto veliké mystické ideje, které měly vždy tak značný vliv v životě 
národů? 

Methody, jimiž je lze vytvořiti, jsou dosti prosté, neboť spočívají vlastně v hojném používání 
a uplatňování čtyř činitelů, jimiž jsou: prestyž, tvrzení, opakování a duševní nákaza. Rozum nemá 
zde co činiti. Historie dokázala dostatečně, že víry mystického druhu, jako islam, mormonství, komu
nismus a pod. nikdy nespočívají na rozumu a také rozumem nemohou být zničeny. 

Ale i kdyby se podařilo konečně státníkům splniti nesnadný úkol a zavésti mír mezi národy - . 
nebyla by tím ještě splněna druhá, hlavní část jejich úkolu. Neboť bylo by ještě třeba vynalézti pro
středky, jak zavésti mír mezi různými třídami téhož národa. 
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Neboť jednotlivé třÍdy a politické strany jsou dnes od sebe odděleny záštím daleko silnějším, 
nef jaké panuje mezi různými národy. . . ~ .. 

Ve všech státech, pojímaje v to i tradiční Ax:glii, projevují se konflikty uvnttř nar~da. P~lvo~dy 
jif v některých zemích stav anarchie - hlav12ě ve Spanělsku a v Italii - že z něho bylo v~~h .. odlsko Jen 
pomocí také diktatury. Od dob starých Rímanů až po naše časy nebyly vynalezeny Jme methody 

jak znova upevniti pořádek porušený domácími neshodami. . ' 
Kdyby se byli tohoto prostředku chopili i Poláci, zruinovaní vnitř~í~1 spory, byh .. by p~avd~-

podobně unikli rozkouskování své země, které vyškrtlo na dlouhou dobu Jejich vlast z poctu narodu. 

* * * 
Nejsou to tedy války mezi národy, nýbd: války občanské se svým osudným zakončením v dik

taturách - jd jsou největším nebezpečím pro Evropu. Davy staly se stále nebezpečnějšími jako nástroj 
cti!ádostivfch politiků, kteří, aby se domohli moci, neustávají hlásati neuskutečnitelné iIluse. . 

Krveprolití a pofáry, jimiž se ukončila krátká vítězosláva komuny pařÍžské v r. 1871, nebyly by 
ničím proti hnhám a spoustám, jež by mohly nadělati dnešní naše zbraně. 

Zatím očekávajíce příchod daleké té doby světového míru, které se my, lidé dneška, zajisté již 
nedočkáme, musíme si počínati, jako by tato doba svornosti byla již blízka. »Nemusím doufati, 
~m-li podnikati, ani kliditi úspěch, mám-li vytrvati« - říkával Vilém Mlčelivý. A moudrá tato zásada 

vedla jej k úspěchu. 
M bude dokonáno toto vzdálené dosud splynutí národů a tříd v každém národě, bude míti 

lidstvo za sebou tyto různé koncentrace, jichž přehled jest asi tento: rodina, kmen, obec, spojení ma~ 
lých obcí v provincie, provincií ve velké státy, pak spojení všech států jednoho světadílu ve velký 

svaz států. 
Budoucnost ovšem je ponurá. Vynikající státníci proroku jí už velkým hlavním městům Evropy 

osud Babylonu a Ninive, kterážto města zmizela v prachu pouště, plnivše před tím svět pověstí o 
~~ -

Zijeme dnes v temnotách, ale temnoty tyto může nám osvítiti naděje, vzpomeneme-li, ' že mnozí 
národové, poklesnuvše hodně hluboko, na konec povznesli se hodně vysoko. 

Nejkrásnější příklad toho podávají nám Spojené státy americké. Po několikaleté válce občanské, 
která zpustošila nejkrásnější jejich provincie, a málem by byla je úplně zničila, vzmáhají se závratným 
prostupem. Nezkrotná energie občanů, spolčení třÍd, průmyslový pokrok, zavržení theorií socialistických, 
pfivedly je na vrchol moci a dopomohly jim k vedoucímu postavení. 

S výše své nedávné velikosti ujišťují nás, že státy evropské, ohlodány socialismem a. válkami 
občanskými, jež jeho triumf bude míti za následek, jsou v úplné dekadenci. Hlavní města, ohrožená 
běsněn~m davů, jsou prý zasvěcena blízkému zničenÍ. 

Učinnost moderních zbraní mohla by snadno umožniti takovouto budoucnost; kdyby se nevě
domým a ?enávistným davům podařilo zmocniti se prostředků vojenských v některé zemi. Ale jejich 
dočasný trIUmf byl by výstrahou ostatním národům, jimž by hrozil stejný osud - a obrana byla by 
rychle zorganisována. . . 

]efto předvídati nebezpečí pomáhá často je zažehnati, musíme neustále míti na mysli dvě velká 
nebezpečí, která hrozí znÍčením jistým státům evropským: války zahraniční mezi národy, a války do
mácí uvnitř každého státu. 

, Společnost Národů a úsilí státníků, nahraditi války rozhodčími soudy, stačí snad zažehnati 
prvm z těcht? dvou nebezpečí. Vládnoucím kruhům, za činné opory výkvětu národa, připadne ne-
snadný úkol Jak předejíti nebezpečí druhému. ' . 
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