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dosaženo hlavně činností kulturní, která by u středních vrstev vyvolala opět pochopení pro zprostřed
kující a kritickou hodnotu jejich činnosti a pro universální povahu jejich dějinného poslání. Obrození 
liberalismu jakožto politické strany vyvolá i u vlád upřÍmnějšího liberálního ducha. »V naší době, 
plné rozporů, zápasů a nejrůznějších vzájemně si odporujících požadavků, záleží liberalismus, jehož 
se od vlád vyžaduje, konec konců v tom, aby vlády ty byly přesvědčeny, že rozumové důvody na
kone~ zvítězí, že v zápasu názorů a směrů mají největší životní sílu právě názory a tendence nejro
zumnější, že neodůvodněné a pošetilé nápady nežijí déle, nežli si t0ho zasluhují. Vlády všech si musí 
býti také vědomy, že národové právě tak jako jednotlivci musí se sami přesvědčit o nesprávnosti 
a škodlivosti některého názoru, že by tedy bylo marné chtít je ušetřit trpkého hledání pravdy a dát 
jim již hotovou pravdu, hotové dobro, jehož .nedovedou chápat a cenit. Tyto požadavky, které tu 
vykládáme, jsou ovšem prosté, skoro až banální, ale k jejich uskutečnění je přesto třeba skutečných 
politiků, nikoli politických diletantů a řemeslných politikářŮ, jimiž tak oplývá náš veřejný život ... 
Naše důvěra v životnost liberalismu se opírá o liberální stát, jako o konečný cíl liberalismu. Liberální 
stát je stát politický v plném smyslu slova, je to antická »politia« moderní doby. Je svou povahou 
vysloveně dialektický; totiž jeho živnou půdou jsou všechny možné rozpory a oposice a žije z nesváru 
právě tak jako ze shody, ze souhlasu názorů i z jejich různosti. Až dosud se nevyskytl v dějinách 
politický organismus, který by dovedl, jako liberální stát, v sobě udržeti tolik různých i rozkladných 
sil, užívaje při tom tak málo a tak skromných prostředků a ponechávaje při tom všem těm silám 
co největší volnost. Moderní liberální stát nejen toho dosáhl, nýbrž dovedl také udělati z oněch sil 
složky své vlastní síly. Dosáhl toho jednak tím, že proudy ty postupně sváděl do svého řečiště, jednak 
také tím, že jejich kritiky používal, aby se sám zdokonalil... A tak i nejnovější události dokazují 
životnost liberálního státu, který z boje sice vychází zeslaben, ale jako vítěz. Proti myšlence státu li
berálního se postavily plány státu »odborného«, »správního« a »diktátorského«. Ale všechny ty vý
mysly v podstatě padly a tím jen znovu potvrdily cenu' státu »politického« (str. 492-493). 

Spis de Roggierův je dílo historické a filosofické zároveň a působí právě tím filosofickým po
jetím problému. A je dílo časové, pro pochopení přerodu lidské společnosti na počátku dvacátého 
století nepostrádatelné. Jazykové čistotě překladu měla býti věnována větší pozornost. A. Klimt. 
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