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oSVĚToVÝCH oĚlxtrÚ

Světová válka otevŤela oči také tzv. inteligenci a provedla
podstatnou změnu v mozcích i srdcích těch, které rrazjváme
intelektuálnÍmi. Strhnuvši je v rczsáh|é míŤe do moŤe váleč-
nfch běd na frontě í v zázemÍ, dala jim okusit rovnost všech
lidí pŤed životem a smrtí a nerovnost pied společností. Uká-
za|a inte|igenci, která pracuje za mzdu, že jej|existence je
stejně má|o záviděníhodná jako existence dělníkova, ba že
porucha v hospodáŤství mriže ohrozit dělníky duchem a pé-
rem ještě více a hromadněji než dělníky rukama a kladivem;
poučila ji, že musí sestoupit ze svfch směšnfch koturnri a
chopit se t chž prostŤedkri zájmové organizace, jichž už|vq|
dělníci prrimysloví. Na druhé straně pŤivedla poctivé a osví.
cené intelektuály k tomu' že nutno jim vyjít z krasoŤečnictví
a z povznesené rezervy a zjednat myšlence pomoc ve fyzické
moci a organizaci.

Tato proměna ve smfšlení inteligence nevznikla ovšem
natáz a nedokoná se za několik neděl. Měšéáckf duch zakoÍenil
se pŤedevším zde nemálo; tradice, pňedsudky, hypochondrie
jako otravné plyny porušují ustavičně atmosféru mezi pracov-
níky ducha, hustou mlhu, těžkf vzduch nutno rozptylovat a
jako stádo rozprášené po bludn)ich stezkách svolávat všecky
schopné síly na pravou a piímou cestu. Bude to ještě dlouho
trvat, než inteligence pozná, všeobecně svrij zájem a svou po.
vinnost, než bude schopna ve své většině obětovat se pro svou
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budoucnost a pro Myšlenku, což znamená pro Lidstvo. Ale

počátek byl učiněn v myslích, v srdcích i v akci, plamen byl

zažehn*t a vzroste rychle v požár.

Hlavní slovo. mají teď pňirozeně tvlirčí pracovníci intelek-

tuálnÍ, -tvrirci' hodnot a skuteční forrnovatelé života. Lidská

sp'ole čnost jqjejich dílem,.ale dílem ustavičně kaženfm,.kŤive.

iy^ , protivného tábora těch, kdož zmocřují se vfsledkri

práce, aby jich znellží|í ve svrij prospěch. Tvrirčí duchové

l'suk .1'o.' v jádŤe nejnezištnější a nejvíce užitečnou částí lid.

stva, poněvadž' svému dílu věnují tolik ze sebe samfch a tolik

vzácného risilí, že jim to nikdo nikdy nezaplat(, leč posmrt-

nou parnátkou. obětují své nejlepší pro svrij národ a skrze

svúj národ pro celé lidstvo. Myšlenka, vědeckf objev, umě.

lecké dílo, pokud jsou tvrirčím činem, jsou hodnotou neza-

platitelnou a věčnfm statkem lidstva. Proto mají tvťrrčí du.

chové právo a povinnost zjednat si moc, která by zabráni|a

tomu' aby jejich myšlenka byla komolena a zapÍažena jako

tažnf kťrĎ do panského kočáru měšéákova, aby jejich objevri
bylo zneužíváno k zotročováni slab ch a k vraždění jinak

rnluvících, aby jejich umění oz|acova|o toliko pustou exi-
sterrci bclrat ch a bylo uměle zadržováno chudfm.

Intelekttrální dělníci, kteňí poznali tyto věci, jejich pňíčinu:
vykoŤiséování člověka člověkem a státetn, a jejich následek:
postupující zkázu lidského rodu, rozhodli se vstoupit do po-
litiky jinak, než se to dělo dosud. Ustupuje do pozadí jejich
skutečná nebo jen formální pŤíslušnost k určité straně a za
nejvyšší pŤíkaz považuje a prohlašuje se jasně a nepochybně
onerr posvátn1i'svazek, kter1i osvícené pracovníky duchem vždy
spojoval pod povrchem bojťr jitŤenfch diplomaty a dema.
gogy, mezinárodní dohoda a součinnost tvrirčích sil osvěto-
v ch, Internacionála osvětovfch dělníkri.

Běží o to, aby proti moci diplomatri, kteií jsou ve službách
hospodáÍského a sociálního systému zotročovacího a proti
zájmrim národri kují vražedné pikle na prospěch kapitalistri,
postavena byla mezinárodní velmoc ducha; běži o to, aby
proti prospěcháŤskému politikaŤení chytrákri a žvanilri po.
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zdr,ihla se politika světové myšlenky. Nad strananri většinou

od hlavy až k patě povážlivě zkorumpovan./mi a nad vlá-

dami pracujícími proti zájrnim lidu, ba lidstva vribec, a

nejen io, také rrad zájmovou politikou odborovfch skupin,

má a musí vzniknout mezinárodně sjednocená moc, na všecky

strany volná, nejvfše pravdivá a spravedlivá, jejLmž rikolem

bude provést lidstvo dnešními zmatky a chaosem zájmri k so-

ciální harmonii.
Letošní rok, rok prvních projevri a prvních prací pro tuto

Internacionálu pracovníkťr duchem, znarneÍat bude počátek

nové epochy v dějinách socialismu. Jsme pevně pŤesvědčeni,

že jeji hlas a její činy najdou nejupňímnější ohlas u dělníkri

všech národil a že se podaŤí bratrskf svazek internacionální

myšlenky s internacionálou práce. Jakmile tyto dvě internacio -

nály se navzájem dokonale pochopí a dorozumějí, vznikne

nepŤemožitelná velmoc, která bude moci konečně uspoŤá.

dat svět v duchu pravé svobody a spravedlnosti.
V čele světového hnutí socialistického ocitají se muži a ženy

_ Barbusse, France, Séverine, Keyová, Lagerliifová, dr. Ni-

colai, Bernard Shaw, H. G.Wells, Rabíndranáth Thákur atd.
_ jejichž jména jsou povznesena nad pustou vŤavu politic.

kou a jtchž tváIe slina demagogri a šmokri nikdy nedosáhne.

organizuje se světlá velmoc ducha. Je pŤirozeno, že temná

lidská fauna ze spodních politick1ich a literárních bahen cítí

se ohrožena sr,ětlem, které pronikne všecky kouty a je povo-

láno vytlačitji odevšad, kde se rozhoduje o lidu a práci.

IJ nás, kde korupce pokročila až k jádr,':' našeho života,

kde slovo očista znamená špinění, kde osobní nevraživost,

závíst a hltavost neleká se žádné pomluvy a žádného nečistého

prostŤedku, kde nestoudnost, koŤistíci ze zmatku zprisobeného

v davech ničemnou žurnalistikou, múže si beztrestně dovolit

všechno - u nás žurnalistickf, politickf a literární polosvět,

rrizní ti Frabšové, Jahodové, Sísové, Policarové, Haisové-Tf-
nečtí atd. počínají už stŤíkat svou jedovatou slinou, která je

jedinf produkt jejich života.
Ale stačí srounatjména. Ubohf, nešéastnf hmyz žene se na
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světlo, které bylo zažehnlto v této temné době; ale jestliže

'r.".l.*'' hmy) vrhá se k elektrickfm měsícrim z nějaké ne-

)""^i-í,"Íru, ua'b' hmyz :Úrtoči na světovf kulturní plamen

í i|iu.,e domněnce, že jej udusí , že znič|světlo, jež mu pŤe.

t,uiI--i,"u"adž plaší temnotu, nezbytnou pro rejdy ničem-

;;;i ;".".list á demagogťr, neschopnfch literátri.
'',i,,."*u|ionála 

ducha woŤr se, aby vysvobodila ryrodyk-
ti'"c í'"*:ící lid nejen ze spárťr vládnoucí tŤídy, nybrž i ze

s"i"''v"r' ,]trt.o., kvalii,'t.tigentní lrizy jak z měšéáckfch, tak

)i.'*i,"ii'.rck1ich stran. Mojno očekávat tud1ž, že oba tábory

".:'cisi"r' 
n"plátet lidu budou pracovat společně proti ní,

j;;;;;h..', áruh.1i zdo|a: očekáváme to se soucitnfm rismě-
',,"*. 

nyr' by hriÍe, kdyby tyto živly vnikly do těla nové in-

ternaciánály, ale zakl'aďate|é znají toto nebezpečí a dovedou

'J,z"t je nL vzd'á|enost a chránit svou organizaci pŤed tímto

dvojím nejhroznějším morem.

(Červen 2,s.245_246' 11. záií 1919)
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