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Prítomnosti
Due.dr. Josef Kliment:
Říše
J@si

vice

než

stát

čkoli válka dosud trvá, musili již nepřátelé Říše
akceptovat! mnoho z toho, proti čemu vyšli leh
kovážně do boje. Tak zejména nepochybuje dnes ni
kdo na světě o tom, že správná byla devisa Říše, že
princip rovných samostatných států nevyhovuje již
potřebám moderní doby. Již fakt, že místo tohoto
principu nabízejí dnes anglo-severoamerické kru
hy světu nejrůznější utopie od mrtvě narozené Panevropy až nejnemožnějšímfederacím, svědčí o de
finitivní porážce základních pouček západnické de
mokratické ideologie.
Říše jest ušetřena takovýchto improvisací, po
něvadž je již svou bytostí promyšleným a dějinami
ověřeným programem evropské pospolitosti: Říše
totiž byla po celou dobu své dosava d-.
útvarem
vyš
ní tisícileté
existence
šího druhu, než je pouhý stát. Dlouhá
staletí
před tím,
než se v západní
Evropě
svůdné
slovo
po prvé ozvalo
stát. působila
již Říše jakožto
pořáda.jící centrum
Evropy, nastoupivší do to
hoto dějinného úkolu po dřívějších nositelích tohoto
evropského poslání. Bylo by proto velikým omylem
se domnívati, že snad termín Říše jest jen jakýmsi
staršim označením pro stát. Takovéhotoomylu se do
pouštěla výchova minulého století, která bez rozmyš
lení přiznávala každému státu název Říše. Ve sku
tečnosti však jer. v německémnárodě bylo sídlo Říše,
žádný jiný celek nemohl býti nazýván Říší a dělo-li
se tak, šlo o neporozumění.Bližšívysvitne ze struč
né rekapitulace hlavních dosavadních myšlenek
evropského společenskéhovývoje.
Idea věčné říše
Dlouhá staletí před tím, než se na světě objevilo
učení o rovných samostatných státech, platila neměn
ná, v různých formách se vyskytující víra, že kul
turní
země lze se zdarem
pořádati
řízením
pouze jednotným
a že tedy je
údělem kulturního lidstva, aby vytvořilo jednotnou
říši. V tomto ohledu byl světový názor křesťanský,
který přinesl v tak mnohých oborech duchovní pře
vrat, v naprosté shodě s nejstaršími mythy, filoso
fiemi a proroctvími. Křesťanství spíše ještě posílilo
a jednotně usměrnilo vše to, co snad ne vždy dosti
uvědoměle po této stránce hýbalo myslemi součas
níků.
• Nezůstalo ovšemsnad jen při víře. Velikýmosob
nostem lidských dějin se skutečně také podařilo soustřeďiti již ve starověku pod jednotným vedením nej
důležitější oblasti kulturního světa. Vedení dostalo se
vždy národům nejschopnějším. Nešlo však při tom
o pohnutky dobyvatelské, nýbrž o provádění jediné
možné myšlenky řádu mezi lidmi.

Vyvrcholením všech filosofických a politických'
snah po vybudování jednotného vedení stala se po
učka o čtyřech monarchiích, které se prý na světě:
vystřídají a z nichž posledníbude věčnou říší. Původ
cem této formule jest církevní ‘autor sv. Jeroným,
který tímto způsobem vykládá starozákonné pro
roctví Danielovo. Poslední věčnou říší jest míněno
antické imperium římské, které v té době bylo sku
tečně nejdokonalejším uskutečněním všech pradáv
ných snah o jednotný režim mezi lidmi a v jeho jmé
nu dělo se i v dalších stoletích všechno úsilí
0 jednotu.
Rok 395 po Kr. stal se významným mezníkem.
Rozdělenímimperia římského vzniká po prvé politický
,,svě t“
pojem Západu a Východu.Pod obratem
myslí od té doby evropský
člověk Zá
pad, organisovaný
v říši západoří
ms é. Ovšem r. 476 zaniká v mohutném stěhování
národů říše západořímská a zdá se, že tím končí i sta
rá idea jednotné říše. Obnovuje se však v plném roz
sahu r. 800. Karel Veliký kráčí vědomě ve šlépějích
nauk o věčnéříši a nezakládá proto útvar nový, nýbřž
výslovně svou říši prohlašuje za pokračovatelku im
peria západního. A když pak dědicem ústředních
částí říše francké se stává národ německý, přejímá
1 evropské poslání, ztělesněné ve staré představě
věčné říše. Otto I. dává této dějiriné kontinuitě nejvýmluvnější veřejný výraz tím, že jest r. 962 koru
nován na řimského císaře. Tím vstupuje do dějin
modifikace
věčné
říše,
nová
svata
německého.
Od té
národa
říše římská
doby jest také jednotná mohutná říše Západu, vede
ná králem německým,filosofickým,politickými umě
leckým vyznáním víry tehdejšího vzdělanéholidstva.
Ukázali jsme již často, že tato Říše nebyla snad jeni
utopií; nýbrž skutečným pořadatelským centrem a žéi
ve společnýchotázkách skutečně Evropu, t. j. Západ;
řídila. Rytíř-křižák, svobodnýměšťan, hansovník, zá
mořský objevitel, léno, ghetto, to jsou jen namátkou
uvedené typy skutečné evropské pospolitostité doby;
Významné politické dobrozdání českého měst
ského stavu z r. 1474, které jsme nalezli ve starých
pramenech, vychází z poučky o věčné říši, která měla
svůj počátek v Babylóně,pak byla převedena do Per
sie, odtud Alexandrem do Řecka a Juliem do Říma,
a v této podobětrvá pro všechnu další budoucnost.
Jinde jsme již vylíčili,jak rušivým soupeřem
sařovým ve vedení Říše byl papež a jak nakonec do
šlo řešení rozdělením sféry duchovní a světské.:
Rovněž jsme již upozornili, jak se občas i císař vý-j
chodořímský (byzantský) pokoušel uplatňovat! svůj;
nárok, a jak se po zániku byzantské říše téhož náro-j
ku dovolávali jednak Turci, jednak Rusové. To vše
jsou jen důkazy toho, jak samozřejmé bylo přesvěd-l
čení, že jest možné jen jediné nejvyšší řízení lidí,.
O těchto souvislostech píše nejnověji pražský pro
fesor Eduard W i n t e r v pojednání „Reich, Impe-
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írium und Byzanz“ (Zeitschrift f. deutsche Geisteswis- né dění odehrává se v proudu největší války, která
Ísenschaft, Jena 1942).
snadno odvádí pozornost současníků od rodících se
nových, trvalých hodnot. Tím větší jest povinnost
Vznik nauky
o státech
myslících lidí tyto nové hodnoty znovu a znovu si
uvédomovati.
Od první poloviny XIV. století počínají pokusy,
otřás ti myšlenkou jednotného režimu, representova
ného Říší německou. Proti
jednotící
myš
lence říšské
rozkladná,
svůd
rodí
se
ná myšlenka
z c e 1a n e o d v i s 1ý c h, rov
ných státních
celků. Půdy nabývá toto uče
ní nejprve v oblastech, které jednotná říše ponechá František Roubí
:
vala již dříve samostatnému vývoji, v dnešní Fran
,..
Říše
Praha
cii. Král Filip Sličný vystoupil s tvrzením, že zeme
a
pánova moc jest již sama o sobě nejvyšší a nepodlé
německé
Karlovy
o dějinách
há vyššímu řádu. Oficielně vnesl tuto myšlenku do Nová kniha
universi-ly
filosofie Jan Bodin (1530-1596) a od té doby i poli
;
> i
tická konstelace Západu se stále více přibližuje mo
právě minulých dnech vydaná obsáhlá, živě psaná a
T
saikovému systému států, neznajících vyšší moci. Libohatým obrazovým materiálem vybavená kniha vlád
V
beralistické století XIX. vybudovalo na těchto zákla
ního rady W. Wolframa von Wolmar (Prag, und das Reich.
dech důslednounauku o suverenitě, jejímž důsledkem 600 Jahre Kampf der Studenten. Dresden. 1942,sír. XVI + 611)
se stal postupující rozklad dřívějšího vědomí evrop- přináší podstatné obohacení dosavadní literatury o ději
nách této nejstarší středoevropské university. Od Tomkovy
ské pospolitosti.

společný

Nová

říšská

myšlenka

Jest zcela logické, že v národě německém, jenž.
1 po staletí nositelem evropské jednoty, se ozvaly
nejdříve hlasy, ukazující cestu nápravě. Již před
Vznikemtéto války ukazovali přední státovědečtí pra
covnícinacionálně-sócialistickéhoNěmecka na to, jaké
nesnáze vyplývají evropskému soužití z bezmyšlenko
vitého lpění na liberalistickém pojmu neomezené su
verenity a přinášeli prvé náměty na revisi dosavad
ních pojmů. Z předních dnešních státovědců uvádí
me zejména prof. H u b e r a, jenž ve svém díle „Ver
fassung“ (str. 60) již v r. 1937 upozorňuje na příkaz
prostoru, který národy nikoli jen odděluje, nýbrž
spojuje v uspořádanou jednotu. Proslulý sociologCarl
Schmitt
shrnuje v r. 1939 své dosavadní vývody
ia vymezuje nový mezinárodně-právní pojem velko
prostorového řádu (Völkerrechtliche Grossraumordmung 1939).
Tradice evropskéhoposlání Říše a potřeby velkoiprostorovéhouspořádání přinesly synthesu
vno!vé říšské
myšlence.
Požadavkem synthesy ve
společenskémvývoji jest, aby byla novým typem, při
tom však aby zachovávala přednosti obou typů před
chozích. Tomuto požadavku vyhovuje plně moderní
říšská myšlenka, která přináší princip
potřeb
ného vyššího
řízení, aniž byodst
ano
mala osobitost
jednotlivých
celků.
Říše plní tedy již dnes dvojí úkol, a to jednak
státu německého,jednak vyššího řízení prostorového.
Spěje, jak píše Karl Gottfried Hugelmann
(Zeit
schrift für die gesamte Staatswissenschaft 1940) ,,od
ztrnulého dogmatu suverenity a rovnosti XIX. století
k Říši, jakožto odstupňované skladbě.“
Tento mohutný vývoj jest v proudu a jest teprve
ex post zachycován vědou, jak konstatuje zejm. H uber v cit. již časopise v článku „Positionen u. Be
griffe“ (1941). Pojmy, na nichž se zakládala státověda minulého století, mizí a nové kategorie vznikají.
Středem zůstává pojem Říše, která již dnes, stejně ja
ko v celých svých dějinách, jest útvarem vyššího
druhu, než byl liberalistický stát. Toto veliképřevrat

úděl

dobré německy psané knihy „Geschichte der Prager Uni
versität", vydané r. 1849 500. výročí založení Karlovy uni
versity a líčící její vývoj až do konce 18. století, vyšla ovšem
již dlouhá řada nejrůznějších studií, věnovaných dějinám
léto vysoké škbly - Wolframová kniha uvádí v soupisu
použité literatury přes 100 německých i českých knih, studií
a článků o tomto themaíu. Wolframová práce shrnuje však po
prvé pod jednotným zorným úhlem v určitém ideovém za
měření a z velké části podle dosud nepoužitých původních
pramenů vývoj Karlovy university od jejího založení až do
přítomné doby, a v tom je její hlavní význam a cena.
Vlastním účelem knihy je vylíčili vznik, vývoj a ko
nečné vítězství velkoněmecké myšlenky v Čechách a na
Moravě, pokud se jevila v činnosti studentstva německých
vysokých škol v Praze, university i techniky, zčásti také
báňské vysoké školy v Příbrami. Opíraje se kromě již zmíně
né literatury a soudobého denního tisku také o původní
aktové prameny z archivu ministerstva vnitra (spisy býva
lého místodržitelství), archivu býv. ministerstva zahraničních
věcí a o materiál universitního archivu, líčí autor přesvědči
vě vynikající podíl, jaký mělo pražské německé vysokoškol
ské studentstvo svou cílevědomou, přes četné překážky neumdlévající a obětavou nacionálni činností na konečném ví
tězství velkoněmecké myšlenky. Zvláště pro 19. století při
náší Wolframová kniha velmi mnoho zajímavých a pro nás
namnoze nových postřehů a materiálu, který umožňuje lépe
a jasněji pochopili vývoj snah o národní sjednocení němec
kého národa.
Autor měl aktivní účast na politických bojích pražské
ho německého nacionálního studentstva v poslední. době a
má proto dobrý postřeh pro momenty, určující směr politic
kého vývoje. Celkové ideové zaměření knihy nese ovšem
s sebou, že si autor všímá především německého podílu na
vývoji Karlovy university, a to zejména s4ilediska politic
kých proudů, jež ovlivňovaly život německého vysokoškol
ského studentstva pražského. Dějiny university zasazuje, palepšímu porozumění vývoji, do širšího
kud je toho třeba
rámce celkových politických a kulturních dějin Čech a Mo
ravy, všímaje si při tom nejen politického, ale i společenské
ho a duševního života německého studentstva a vývoje čin
nosti university také s hlediska organisačního.
V líčení vzniku pražské Karlovy university věnuje autor
přirozeně velkou pozornost otázce, založil-li Karel IV. univer
situ jako německý císař či český král, která zejména od Ma
rešova zákona z r. 1920 stala se předmětem prudkých pole
mik. Jak známo, nebylo o ní tehdy jednoty ani v českých
odborných kruzích. Zhuštěně a živě líčí autor organisaci
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university v léio nejsiarší době jejího trvání a sleduje vý
voj, který vedl
vydání kutnohorského dekretu z r. 1409,
jenž znamenal odchodem německých profesorů a studentů
pro pražskou universitu značný pokles jejího vědeckého vý
znamu ve strední Evropě. Při líčení tohoto vývoje, v němž
se národnostní protivy velmi značně zostřily, třeba míli
ovšem na mysli také velmi značný dobový vliv náboženských a filosofických momentů a rozporů, jejichž síla se
v Čechách a na Moravě velmi jasně projevila také ještě
v 16. století, kdy sympatie německé reformaci hrály velmi
významnou úlohn v podstatném zlepšování ňesko-německého poměru v zemij jak se ukázalo také ve>společném postu
pu českých a německých nekatolických stavů v odboji proti
Habsburkům roku 1618 a v jejich společném bezohledném
potrestání.
Y rámci referátu nelze podrobněji reprodukovali autoro
vy zajímavé vývody v líčení dějin pražské university a je
jího studentstva přes období jesuitského vlivu po jejím slou
čení s jesuitskou kolejí r. 1654a dále přes reformy Marie Te
rezie až do počátku 19. století. Autor tu dosti podrobně sledu
je vývoj pražské university v této době, všímaje si při tom
zejména německého podílu na něm a ukazuje, kterak rekatolisační a ceniralisační snahy habsburských panovníků byly
někdy mylně vykládány jako germanisace, kdežto ve skuteč
nosti byly to naopak zejména tereziánské a josefínské refor
my, které umožnily a urychlily národní probuzení českého
národa. S uznáním zmiňuje se tu autor zejména o Pekařově
objektivním pojetí historického vývoje.
Poměr

studentů

obou

národů

v 19. století

Vlastní těžisko Wolframový knihy leží ve velmi podrob
ném líčení vývoje německé nacionálni myšlenky především
na pražských německých vysokých školách od počátku 19.
století až do přítomnosti. Pro toto období přináší kniha také
mnoho nových pramenů jednak z archivů, jednak pro po
zdější dobu z vlastní zkušenosti. Organisace a činnost stu
dentských legií z let 1800 a 1808'9 vystupují tu plasticky
v dokumentárním osvětlení. Praha byla tehdy, počátkem 19.
století, útočištěm čelných Napoleonových protivníků (Stein,
Grüner a j. v.) v době, kdy německé vysokoškolské student
stvo, trpící pod tupým útiskem Meiternichova policejního
absolutismu stejně jako studentstvo české, nemělo dosud po
litického zájmu. Brzy však Fichte, Körner, Arndt a j. počínají
svým vlivem působili také v Praze a studentský projev na
Wartburgu r. 1817 nalézá ohlas také v kruzích německého
vysokoškolského studentstva v Praze, třebaže přísný policej
ní dozor zvolňuje ještě na čas vývoj těchto nacionálních
proudů. Autor tu zajímavě hledá kořeny pozdějšího nepřá
telského poměru mezi Němci a Čechy mezi jiným zejména
ztotožňovali
reakční
také v tom, že Čechové
po
režim, projevující
licejní
sen ě rn e
y, neprá
tehdy stej
jež touto reakcí
vem s němeclvím,
Z archivních spisů sleduje autor zajímavě vý
ně trpělo.
voj styků německého vysokoškolského studentstva pražského
s nacionálně orientovaným studentstvem v Říši - v Praze
již r. 1819 vzniká první německá Burschenschaft, čítající již
asi 100 členů, s bývalým jennským juristou Ad. Pinkasem
v čele. Tyto počátky německého nacionálního studentského
hnutí, jehož vývoj byl tehdy brzy policejně zastaven, mají
ovšem ještě značnou příchuť romantického tajného spolkaření (pečeť na černé stužce, přísahy a pod.}, ale brzy styky
pražského studentstva s Říší rostou a prohlubují se přes to,
že tehdy také v Prusku jsou tyto organisace přísně stíhány.
Autor při tom zároveň správně ukazuje na silný vliv, jakým
německý romantismus (Herder) podstatně přispěl českému
národnímu probuzeni.
Podrobnou pozornost věnuje pak autor zejména událos
tem bouřlivého roku 1848, který přinesl podstatnou změnu
v dosavadním dobrém vzájemném poměru německého a čes
kého živlu v našich zemích. Původní liberální duch, spojující
oba národy pod heslem sbratření společnému boji za vy

svobození z útisku metternichovského režimu, mění se vzni
kem nacionálních proudů na obou stranách, a je to zejména
Říši a mezi
rozpor mezi německým požadavkem připojení
českými snahami o státní sloučení českých zemí, jenž prohlu
buje mezi oběma národy v zemi brzy propast, kterou již další
vývoj nedovedl bohužel překlenouti. Zajímavými těmito
otázkami zabýval se na německé straně zejména prof. dr.
Pfitzner a také na české straně byla jim věnována značná
pozornost. Wolfram přináší ve své knize podrobné a zajímavá
poučení o vzniku a činnosti četných německých student
ských spolků v Praze v této době a podrobně sleduje vývoj
prudkých národnostních bojů, které v příštích desítiletích
dávají pak hlavní ráz politickému vývoji v zemi.
Pro období od poloviny 19. století přináší Wolframová
kniha po prvé v této podrobnosti a šíři velmi detailní vylí-t
čení vývoje velkoněmeckých snah, jejichž nej energičtějším
hlasatelem byla, jak autor správně ukazuje, německá Karlo
va universita a její nacionálni studentstvo. Českého politic
kého vývoje v této době může si autor v rámci svého progra
mu všímali jen potud, pokud je toho nezbytně třeba osvět-'
lení a podepření jeho thesí. Je to doba, v níž se oba národyi
v zemi, český i německý, sobě navzájem stále více odcizují. j
Žijí tu vedle sebe, stýkajíce se jen v neustávajících bojích,)
bez bližšího vzájemného hlubšího poznání. Nechybělo sicq
na obou stranách pokusů o bližší pochopení a vyrovnám
sporů, ale celkový politický vývoj nebyl příznivý zdaru
těchto snah. Zejména v pozdější době komplikuje se u nás vý
voj národnostních poměrů kromě bojů mezi liberalismem, na- ;
cionalismem a marxismem zejména také tím, jak autor správ- >
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německým
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losti poměrů
na nesprávnou
komplikovanými vlivy liberálních, marxistických a židov
ských kruhů, jež ztěžovaly žádoucí klidnější řešení národ
nostního poměru, muselo ovšem sváděli také na německé
straně nacionálni pražské německé studentstvo často velmi
prudké boje ve vlastním táboře, jako tomu bylo ostatně také
v Říši. Byly to bohužel často neuvážené a instinkty řízené
zásahy pražské ulice, které mařily ke škodě věci pokusy
rozumnějších politických kruhů o řešení národnostních
otázek.
Zklamání, které přinesl frankfurtský parlament, ani re
akce, ke které pak došlo v Rakousku i v Prusku, nemohlo
však již zastavit! vývoj velkoněmecké myšlenky, která za
pouští zejména na pražské universitě stále pevnější kořeny.
Bachovský absolutismus, obracející se nejen proti Čechům,,
ale i proti Němcům v zemi, dovedl sice na čas zabrzdili rych
lejší vývoj velkoněmeckého hnutí, ale po uvolnění r. 1859
počínají vznikali v Praze nové německé studentské spolky, !
jejichž organisaci, společenský život a politický vývoj aulorj
podrobně líčí, přinášeje tu zejména pro nás Čechy velmi,
mnoho nových a zajímavých zpráv bližšímu poznání prou-'
dů v německém nacionalistickém studentstvu. Jsou to zejmé
na četné německé spolky studentské, zřizované především !
podle bonnského vzoru, které přejímají velkoněmeckou myš-j
lenku, bojujíce o její rozšíření nejen s Čechy, ale také s ji-l
nak orientovanými německými studentskými organisacemi.
Zvláště založení nejstaršího německého spolku pro dějiny
Němců v Čechách r. 1862 ideově podepřelo německé na
cionálni hnutí. Válka s Pruskem r. 1866 a následující potom
ústavní vývoj v Rakousku znesnadnily sice na čas posici
této velkoněmecké složky německého studentstva pražského,
ale brzy potom vznikají nové krajanské studentské spolky
a velkoněmecké myšlenka nemizí již z programu. Německé j
kulérové studentstvo, zavrhující národnostní princip a ovlá-1
daná rakousky-universalistickým duchem, stálo ovšem v dru
hém táboře, s nímž se velkoněmecké studentstvo ideově po
týkalo. Praha byla však vždycky tak klasickou půdou ná
rodnostních bojů, že se tu národnostně indiferentním stu-
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deníským spolkům nedařilo. Polilicky zvláště horká pražská
půda způsobila, že byl „Korpsprincip" ve studeniskÝch spolcich časem opuštěn, a zvláště po rozdělení pražské university
i, 1882 v souvislosti se vzrůstajícími národnostními boji
v Praze rostl také vliv nacionálního studentstva v německém
láboře. Prudkost studentského mládí na obou stranách vedla
mnohdy velmi ostrým srážkám, jichž se často zúčastňovala
i radikální pražská ulice, přispívající tak ke stále většímu
prohlubování ideové propasti mezi českým a německým
národem.
Praha,

klasická

půda
ního

německého
boje

nacionál

Německé nacionálni studentstvo, representované od r.
1892„Germanií", bojuje tehdy nejen proti české, ale také ze
jména proti židovsko-marxistické německé frontě a proti liberalistickému studentskému táboru, který představovala sta
rá „Lese- und Redehalle". Vliv pražské německé university
na vývoj politického smýšlení Němců v Čechách stále vzrů
stá, po r. 1894jsou německé studentské spolky zbaveny téměř
úplně židovského živlu, a nacionálni studentstvo německé
bojuje s úspěchem taká proti marxismu a internacionalismu.
Z jeho středu vzniká r. 1893také v tomto smyslu první jasné
p programové prohlášení,
jímž pražská německá universita
předstihla vývojově všechny university v Říši — autor to
vysvětluje tím, že Praha byla, jak řečeno, klasickou půdou
německého nacionálního boje. Byli to zejména poslanci Wolf
a Schönerer, kteří stáli v čele tohoto boje za uskutečnění velkoněmeckých snah v tehdejším Rakousku. Praha se v těch
letech stala dějištěm prudkých národnostních bojů a nedělní
průvody německých nacionálních studentů na Příkopech a
Václavském náměstí stávaly se cílem často krvavých útoků
zfanatisované pražské ulice. Autor podrobně líčí tyto ne
ustávající boje, zneklidňující politický vývoj v zemi a mařící
zpravidla všecky pokusy o smírné řešení. Boj německých
nacionálních studentských spolků nalézal mravní oporu také
V Říši, s níž tyto stále více prohlubovaly styky.
V tomto neklidném ovzduší přichází světová válka
T. 1914,jež odvádí většinu německého síuäeníslva na fronty.
Po roce 1918počíná pak nový boj o právní postavení němec
ké university v Praze, zejména proti Marešovu zákonu z ro
ku 1920.V tomto boji byl to zejména rektor dr. Naegle, který
si svou energií a odvahou vydobyl lichotivého označení
„železné Magnificence" a byl později vystřídán neméně ener
gickým rektorem San Nicolem. Také toto období líčí autor
velmi podrobně, zdůrazňuje právo německé university na
jméno university Karlovy. Německý nacionálni tábor stu
dentský nabývá stále většího vlivu v národě, brzy vniká
iaké do Prahy vliv Hitlerova nacionálně-socialistického hnutí,
pražský německý student je stále, jako již dříve, politickým
studentem v pravém slova smyslu a duch jeho spolkového ži
vota se pod vlivem z Říše obohacuje abstinentním a sportov
ním hnutím, zocelujícím úspěšnému provádění národního
programu. Další vývoj, který autor velmi podrobně líčí, z vel
ké části již také dokumentárně jako přímý účastník hnutí, je
celkem známý. Po mnoha těžkých obětech a bojích velkoněmecká myšlenka v souvislosti s politickým vývojem v Říši
vítězí. Díkem Adolfa Hitlera německému nacionálnímu stu
dentstvu pražskému na nádvoří pražského hradu dne 16.
března 1939 Wolframová zajímavá kniha končí,
V rámci stručného referátu nelze se podrobněji dotknouíi
Všeho obsahu autorovy knihy - její obsáhlý jmenný a věc
ný rejstřík nejlépe ukazuje, jaká spousta materiálu je v ní
uložena. Český čtenář nalezne v knize velmi mnoho látky
úvahám a přemýšlení. Nabude z ní hlubšího pochopení
pro poznání a ocenění ideových proudů v životě německé
ho studentstva pražského, zejména od polovice 19. století a
zamyslí se také nad chybami, kterých se mnohdy dopouštěla
česká politika v národnostních otázkách přes varovné hlasy
některých rozvážnějších kruhů. Třeba proto četbu Wolfra
mový nabádavé knihy českému čtenáři doporučili.
1
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(N ě o 1i k p o z n á m e k)
O oudím, že naše soudobá hudba vyvíjí se zdravě a rozumně. Ejhle! Mé staré heslo „jasně a jednoduše“
<J
přichází nenadále ke. cti. Napsal jsem už před lety v Bresr
lau — v poděkování souboru městského divadla za prove
dení své opery — že nás s německými hudebníky pojí úcta
Bachovi
a výchova w i e n s k ý,m i 1 a s i ky. To jsou
prazáklady soudobé hudby vůbec. Základ, který položili
hudební školy, Sm e t a n a, Dvo
velicí tvůrcové české
řák a Fibich
— je tak veliký a bohatý, znamenití jejich
Novák,
Suk,
pokračovatelé — Janáček,
Foerster,
O s t r č i 1 —•obměnili jej tak nově, osobitě a mnohotvárně,
že nám současníkům není za těžko pochopiti jejich příklad
a obměňovali národní odkaz podobně: ne ve smyslu pou
hého napodobení, nýbrž — při vší věrnosti tradici — opět
nově, osobitě a mnohotvárně;
Janáček a Suk na příklad. Dvě zcela různé osobnosti.
Jejich dílo — dva zcela odlišné světy. A přece oba vyšli
ze školy Dvořákovy. Míza kmene rozlévá se do nových a
nových větví.
Možno říci, že soudobí skladatelé jsou většinou žáky —
přímými či nepřímými — některého z uvedených mistrů,
konec konců patří tedy ke škole Dvořákově (početnější)
nebo Smetanově.
Vlivy cizí ztratily v poslední době na působnosti. Za
mých mladých let dozníval ještě vliv W a g n e r ů v, vrcho
lil vliv Straussův
dnes už vymizelý.
a Regerův,
Zrůdností, zjevů chorobných, úpadkových v naší hudbě
neznamenám. Ani nedostatku tvořivosti. (Spíše dal by se
zjistiti pravý opak — nemírná psavost.)
Také vliv jazzu byl episodní a prchavý. Dobře řekl kte
rýsi z nás, že toho, co přinesl jazz hodnotného
v rytmu
a přízvuku, je v naší lidové hudbě nejméně tolik. . B.
Jirák v posledním vydání své Nauky o hudebních formách
upozorňuje mladé skladatele opětně na rytmické a metrické
nepravidelnosti a půvaby ve starých českých tancích. Kdysi
též dovozoval, že naší hudbě sluší jisté muzikantství — ci
tuji přibližně — a vybízel mladé autory, aby se nebáli hu
dobnosti a zpěvnosti i v pokusech o nový výraz a sloh.
't
O potřebách a strastech stavu skladatelského promlu
vil jsem obšírněji svého času v rozhlase (otisk přednášky
vyšel v časopise „Smetana“ r. 1941, č. 6.) Týkají se hlavně
rozpisu,
provedení
avydání
skladeb. O vydávání
stará se na prvním místě Hudební
matice
Umělec
ké besedy,
pilně a podle možnosti. O provedení novi
nek, hlavně mladých a nejmladších autorů, pečuje Sdru
žení pro soudobou
hudbu,
hodnot
o reprisy
ných prací dbá v poslední době skladatelská sekce při
Unii
českých
hudebníků
jejíž
z povolání,
koncerty pod patronancí Kulturní rady, překonavše první
potíže, utěšeně se ujímají.
Hůře je s rozpisem. V řešení této otázky mnoho se nepokročilo. Ceny a podpory nestačí a pro ty ' autory, kteří
tvoří díla hodnotná a potřebná, nebude jich nikdy příliš.
Úhrada za zapůjčení materiálu není úměrná nákladům.
(Malý příklad — vlastní nikoli z neskromnosti, nýbrž jen
pro největší názornost: letos byla provedena po prvé má
symfonická báseň „Víra“ z r. 1907- tedy po 35 letech. Ro
zepsání stálo 1700 K. Snad se dočkám za živa jedné či
dvou repris — úhrada za opotřebování materiálu činí pa
katel — je tedy velmi nejisto, zda se moji potomci dočkají
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někdy aktivní položky za tuto skladbu.) Provedení tak
staré novinky je ovšem případ řídký. Zato je mnoho skla
deb, které od premiéry nebyly provedeny po celá deseti
letí/ač si provedení zaslouží, jiné po letech dočkají se lep
šího pochopení a uznání.
Koncerty „Unie“, přihlížející
reprisám významných
skladeb, mají tedy poslání velmi důležité a prospěšné.
V opeře po letech stagnace nastává někdy úroda až
povážlivá. Vím o mnohých operách už hotových, jiné jsou
v práci. Za nějaký rok bude stát před divadlem celá fron
ta partitur.
Zastaralé spojení opery s činohrou v Národním divadle
nemůže býti věčné. Jsem přesvědčen, že v Praze vystačilo
by jedno operní divadlo jen se Smetanou, Dvořákem, Fi-,
bichem a Janáčkem. Co s Ostrčilem, Foersterem, Novákem
a ostatními?
Sním o dvou operách: velké a menší, vedle vzoru ber
línského či pařížského ... V Itálii, pokud vím — byla do
sud provedena z našich oper jen Prodaná nevěsta. Říše i
dnes — v třesku zbraní — objevuje německému obecen
stvu krásu oper Dvořákových (po Smetanovi a Janáčko
vi). Nepochybuji, že svého času otevře brány svých po
četných a výtečných operních divadel i naším hodnotným
zpěvohrám novějším.
*
Lákalo by promluvit o koncertních síních (než je ob
sadí všelijaká divadélka, .která se uhnízďují,-kde se to jen
dá) : o Smetanově síni, její akustice, vrzavé podlaze a
praskavých sedadlech, o místnosti pro dirigenta (umyvár
na!) a sólisty, pro sbor mimo účast na pódiu, kuřárně,
ohraničené dlaždičkou, o mém snu budovy Filharmonie s
konservatoří, která by nepřekážela sousedům atd., atd. Ale
to už je opravdu — jak se říká — hudba budoucnosti.

nová moc slova
Ur. František

K oží
Rozhlas
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"V.Ta dobu, kdy bylo radio módním předmětem domácnosti
_LNa zábavnou hříčkou jako křížovky, si už ani nevzpo
mínáme. Průvody, pořádané ke známýnr,vlastnícím krystalo
vý přijimač, abychom se sluchátky, křečovitě tisknutými
na uši, po řadě zjistili, že „to skutečně hraje", nám splývají
s událostmi doby kamenné. Tehdy nás ani valně nezají
malo, co se hraje, stačila skutečnost, že nám dolehlo uchu
kromě převládajícího praskotu i rachotu cosi, co bylo po
dobné hudbě, a byli jsme uneseni.
O mnoho let později přišlo do rozhlasu slovo. Zprvu jako
hlášení a vysvětlivka, pak jako prostředek poučení, jako in
formace — když stoupal počet přijímačů, jako literární pro
pagace, a my se krok za krokem přesvědčovali, jaké možno
sti jsou rozhlasem slovu svěřeny. Tehdy začal rozhlas sloužit
přenášení myšlenek, šíření drobných podnětů, umělecké i
vědecké popularisaci, aktualisaci veřejného života pomocí
reportáží. lidé se p-omocí rozhlasu rychleji dovídali, svižně
ji chápali, seznamovali se s oblastmi života dosud neznámý
mi, našli smysl pro folklor a lidovou píseň, po prvé od doby
dávnověkých bardů bylo opět slyšel básně. Vynalézaly se
nové působivé formy. Objeveno rozhlasové umění, které se
vyvinulo z poznatku, že rozhlas jako samostatný umělecký
druh se nebude snažit popisovat divadlo, nýbrž ze své zdán
livé chudoby — jen slyšení - učiní ctnost čistoty vyjadřo
vacích prostředků,- rozhlasová hra, dávající přednost slovu,
vyjadřujícímu nitro, a užívající duchaplně hudby a zvuku
v pomocných úlohách, dokázala, že je jí dána velká šíře
námětová i formálnř, možnost proniknutí do neobyčejné du
ševní hloubky a zasažení neuvěřitelně velkého publika.

Několik let před vypuknutím války byli jsme však už
svědky, jak nový velký význam je připravován pro slovo
v rozhlase. Stále častějším a častějším zjevem se stávala ona
podivuhodná shromáždění celých národů, ve skupinách ne
bo po jednotlivcích, semknutá kolem rozhlasových přijíma
čů, aby vyslechla sděleni své vlády nebo výsledky jedná
ní či událostí, převracejících svět. Tyto chvíle napětí má
dosud každý Evropan v krvi. A když došlo válečné sráž
ce, stává se rozhlas rázem zbraní ducha a slovo projektilem,
který všude pronikne a bezpečně zasahuje, třebas nepůso
bil tělesné bolesti. Rozhlasová vlňa jde přes hranice a ne
potřebuje pas. Její rychlost je nedostižitelná. Ale největší
účinek této zbraně záleží v tom, jaká síla jí vládne, jak
jí použije a jak mocná je průraznost myšlenky, jí svěřená
Dějiny

tv éteru

Jeden z dobrodružných spisovatelů napsal příběh vy
nálezce, který dovedl vrátit zvláštním odrazovým zařízením
světelné paprsky, vržené ze země do prostoru, a na projek
ční ploše viděl pak ve zpětném pochodu děje, které svět
zažil sta let dříve. Zdá se, že mnohem blíž fysickým možno-,
stem by bylo zachytit skutečné rozhlasové vlny, které byly
kdysi vypuštěny anténami do éteru, oběhly sedmkrát za
vteřinu zeměkouli a rozlétly se pak - kam? Tyto vlny ne
sou hlasy jedinců, kteří rozhodují o osudech zemí, nesou
svědectví velkých rozhodnutí. Kdybychom je mohli slyšet
po řadě od doby, kdy první nesmělé vlnky vyběhly z pri
mitivních vysilačů, do dneška, slyšeli bychom kus dějirt
válečných i kulturních.
Snad prvým bojovým úkolem rozhlasu bylo vytvořiti ná
hradu za tisk během anglických novinových stávek; tuto úlo
hu splnil rozhlas hravě. Projevená síla byla brzy nato (1926)
využita ve volebních bojích v Anglii; „budu hlasovat pro
stranu, jejíž řečník mě neuspí", bylo heslem posluchačů. Divo
čejšího charakteru nabyl volební rozhlasový boj v USA. Zde
není vysílání monopolem; hodiny vysílání se pronajímají za
miliony jednotlivým stranám a kandidátům, operní i filmové
hvězdy slouží jako vějičky, volby samy jsou sportovní re
portérskou příležitostí. Jen v Americe bylo možné, aby se
stalo skutkem hnutí otce Coughlina, který — když viděl
prázdný kostel — začal, podporován malou hrstkou věřících,
kázat do rozhlasu. Z tohoto hloučku se stal, dík temperamen
tu a odvaze Coughlinově, jenž neváhal kárat zlořády, o nichž
se dosud mlčelo, milionový „Spolek pro sociální spravedl
nost", který prosadil vysílání Coughlinových kázání třiceti
stanicemi a který vyřizoval týdně půl milionu dopisů. Pro
tivníci, s vládou v zákulisí, zkusili ho přebít nejlepším hu
debním pořadem, ale protesty hrozily zbořit antény. Vý
sledek hlasování mezi, ohnivým farářem a filharmonickým
orchestrem newyorským dopadl v poměru 60-1 pro kázání I
Také jedno z vítězství slova! Až nová Rooseveltova volbá
zahnala nevítaného kritika od mikrofonu.
Nedávno vyšla ve Švýcarsku kniha o válce rozhla
sových vln, jíž se nám dostalo aspoň stručného pohledu
na boj a úspěchy politické propagandy rozhlasem, staré sotva
dvacet let. Autor vzpomíná zejména data 1. července 1932,
kdy si Adolf Hitler vyžádal použití rozhlasu k nacionálne
socialistické propagandě i dal tím nejpádnější výraz pře
svědčení, jak důležitý je rozhlas v rukou moderního státní
ka. Za pár hodin nato už přednesl svůj program milionům;
tehdy i mnohokrát později dokázal, jaký význam mluvené
mu slovu přikládá a jak jím umí vládnout. Byl to triumfální
neslýchanému zlevnění
počátek. Bez průtahů přikročeno
přijímačů,
zavedení lidového přijímače, snadno dostup
nému; za pět let se počet posluchačů zdvojnásobil a dostou
pil v Evropě prvního místa.
Dramata
na vlnách
Dlouho jsme sé domnívali, že největší vzrušení, zaží
vané u rozhlasového přijímače, nám může darovat drama
ticky účinná hra. Když se někdy bezradný autor uchýlil
motivu
z nedostatku umělečtějších námětů i prostředků
poplachu (požáry, povodně, SOS tonoucích lodí), poznali
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jsme sice na panice naivních posluchačů, jak mocně by
mohl rozhlas působit, ale s hlediska rodícího se rozhlasového
umění bylo prožívání íak dramatických prostředků siláctvím
nevkusem. Když se v posledních letech stal rozhlas vskut
ku hlasatelem pravdivých událostí, rozhodujících o životě
a smrti, potvrdily se nám dřívější dojmy,- zároveň poklesl
však význam autorovy fantasie, jejíž příběhy byly krtčími
hromádkami proti velehorám dějů, valících se nad světem.
Dotýkají se posluchačů a lidí skutečných, ne smyšlených, a
smrt, které je průvodcem války, není fikcii A tak je zapsána
do vesmíru podivným rukopisem zvukových vln historie
mnoha proměn na zemském okrsku.
Když vypukly roku 1929 v Jižní Americe vzpoury pro
hospodářskou tíseň, hrál při tom rozhlas velmi závažnou
roli. Prvním cílem vzbouřenců bylo zpravidla rozhlasové
studio. A je zajímavé, že ho bylo použito spíše pro vliv uklid
ňující. Presidentové se káceli, jiní přicházeli na jejich místa,
ale radio nezměněně vysílalo své foxtrotíy. Nic se tedy ne
stalo, život jde dál. A lidé spokojeně šli za svou prací. Jak
nevzpomenout na orchestr Titanicu, který dovedl do posled
ní chvíle uklidnit lidské vášně a smutky! Jindy má rozhlas
význam právě opačný, bojovný, výkonný. Na Kubě zača
la revoluce tak, že rozhlas ohlásil falešnou zprávu o demisi
presidenta Machado. Obyvatelé Havany se vrhli do ulic a
p»8tili se do tance. Policie chtěla střelbou zachránit situaci,
ale vlna veřejného mínění, puštěná, rozhlasem jako lavina,
.dostoupila už takové výše, že nebylo odporu. President mu
sel brzy vskutku odstoupit.
Podobnou roli měly rozhlasové stanice i při bojích ve
Španělsku, kde se často bojovalo smyšlenými zprávami, aby
byl protivník a obyvatelstvo zmateno. Telefon nefungoval,radio Sevilla zaneslo do Afriky první echo vzbouření. Sta
nice byly ve službě ve dne v noci, hlásí, posilují náladu,
dementují protivníkovy lži. Queipo de Llano použil rozhlar
suj aby přiměl, dělníky ku práci.
i
Někdy se dokonce linky historického dění protínají •prá
vě před rozhlasovým mikrofoném. Tak tomu bylo za wienského přeVratu v roce 1934,kdy jsme poznali, jak i mlčení
rozhlasových vln může být dramatické, íak tomu bylo v Ru
munsku při přepadení stanice a zase ve Španělsku, kde,
myslím, po. prvé v dějinách rozhlasu nesly vzdušné vlny
do šech konců světa i střelnou ránu, která skončila hlasa
telův život. „Zapamatujte si historické datum 6. října 1934",
opakoval tehdy barcelonský hlasatel. „Je to naše první ví
tězství". A salva splynula s posledním ,jeho výkřikem. Ale
nemusíme hledat příběhy tak výjimečné.-Záleží především
na okolnostech, v nichž se poslouchá vysílání, které lze třeba
jinde přijímat s klidem a bez vzrušení. Když posílala stánice
Hélsinki nepříteli vstříc klasické: „Jsme malá země a ne
chceme nic než žít v míru", nebylo jistě jediné srdce ve
Finsku, které by se ríezachvělo, zejména, když odpovědí na
všechny návrhy byly jen bomby. Nebo si vezměme jen
hlášení zvláštních zpráv branné moci, které posloucháme
doma či z tlampačů na ulici. Jak musely působit zprávy o
ustavičných vítězstvích, stíhajících jedno druhé, když byly
poslouchány francouzskými vojáky v bunkrech Maginotovy '
linie a když se všechny potvrzovaly! Francouzský tisk shod
ně potvrzuje, že vítězné fanfáry německé branné moci to
byly, které citelně přispěly
zlomení morálky francouzské
ho vojáka/který nečekal už na nic jiného néž na porážku.
A‘patří sem vlastně i jiskrová služba námořních plavi
del, která není nej menší z bojových pomůcek a jejíž vhod
né použití, spojené s ňtajením klíče, odedávna mělo na boj
nedozírný vliv. Už admirál Togo byl názoru, že radio po
mohlo Japoncům vyhrát bitvu u Cušimý, kdežto Rusům ne
fungovaly aparáty.
„Vzdejte se!" telegrafoval za světové minulé války ka
pitán křižníku Highflyer lodi Kaiser Wilhelm. „Německé
lodi se nevzdávají!' zněla odpověď, než byl vypálen po
slední náboj. Drama cti ve dvou větách.
Hra

v rozhlase
V době, kdy tajila Evropa dech u rozhlasových přijiJnačů, aby se dočkala závažných rozhodnutí, značně ovšem

zakolísalo sebevědomí rozhlasových pracovníků, kteří se
domnívali, že rozhlas byl stvořen, aby dal vznik rozhlasové
hře. Co mohli dokázat rozhlasoví autoři svou fantasií, tak
drobnohlednou vedle dějů,' otřásajících světem, a co zmohl
um rozhlasových režisérů, když nestačil vyvolat ani setinu
vzrušení, zachvacujícího svět při poslechu letadel, startu
jících prvním bombardovacím letům.
Podřízení rozhlasu válečně důležitým, účelům přerušilo
v některých evropských zemích vysílání rozhlasových her,
i když zkušeností jimi nabytých bylo v hojné míře použito
Styk se vzdálenými národními příslušníky, spojení domovi
ny s frontou, starost o rodiny vojáků, to byly závažné úkoly,
které musel řešit říšský rozhlas. Rostly do šíře,- v 75 Wunschkonzertech, které - mimochodem řečeno - vynesly přes
15 milionů RM, bylo vojákům oznámeno na 10.000šťastných
porodů.
Vysílačům v Protekíorátě zůstala česká rozhlasová hra
zachována. Ale zejména otázka námětu se stala najednou
nerozlousknuti,- epocha bezradnosti za
oříškem zdánlivě
vládla i zde. Není to však znakem chudoby našeho umělec
kého útvaru,- souvisí to spíš s okolnostmi vnějšími. V diva
dle na př. je umělecká stránka na prvním místě, není zlom
kem, slouží jí vše. V rozhlasu je úsilí věnované umění zá
vislé na ostatním pořadu, musí se podřídit širším směrnicím.
Současně se část námětů rozhlasová hry ukázala nesne
sitelnou. Dramaturg jen s průměrnou citlivostí musí poznat,
že době, jako je. naše, nesvědčí mondénni společenská hra,
nesvědčí jí ani tklivý měšťanský příběh. Chvíle, která si
žádá pevné charaktery, zapuzuje z jevišť i vln příběhy, v
nichž vítězí přehnaný egoismus mládí, či citová rozervanost,
příběhy, které jsou založeny na dvojím mravním lokti, jichž
hrdinou je chytrák — zločinec, a kpnec konců i takové hry*
které jsou závislé na náhodě nebo které dokazují, že je člo
věk příliš slabý proti síle osudu, jíž se musí bezradně ode
vzdat na pospas.
Naše dramaturgie se v předválečné době rozběhla do hle
dání rhyšlenek co nejpirší platnosti,- po srážce duchovních
světů, kdy divadlo našlo na čas oporu na půdě klasiky, kte
rá rozhlasu chybí, muselo se to řešit jinak. Autoři obrátili
zřetel k" soukromým osudům. Lidské příběhy, zpracované s
románovou důkladností, zabydlily na čas opuštěnou oblast
rozhlasové hry. Někdy se obracel zřetel spíš k.formě (gro
samoúčelnému napětí (detek
teska, zvuková, humoreska),
význačnému zjevu, dávajícímu děj (mono
tivka), jindy
bohatství, skry
grafie) a konečně - to bylo nejcennější tému v lidském nitru. Autory vzrušuje dodnes problém času
a jeho převrácení,- evokace minulosti nebo anticipace budoucnosti, kletba míjení, hádanka smrti, niž za válek na
bývá lidstvó zvlášť důvěrného poměru. Napětí luku tvůrčí
síly do nadskutečné výše prospělo nejvíc,- šípem je básnické
slovo, jinak zásah selže, slovo všední padá těžce zemi.
se člověk!
Mladý literární teoretik Jan Kopecký — jehož essaye po
mém soudu Znamenají tak radostně upřímný tón do prafalešného koncertu umělecké morálky u nás - už několikrát- udeřil přesně na otázku, které právě v rozhlasů patří čelné
pořadí při posuzování uměleckého díla. „Nad.umělce staví
me člověka". Ani jevíte, jak hluboce pravdivé je to v roz
hlasové tvorbě, kde forma bez duše, přímo křičí svou mar
ností. „Hledáme lidské svědectví. Svědectví člověka". Sla
boši nebo podvodníci jsou rozhlasem nemilosrdně prozra
zeni, i kdyby byl jejich sloh perly a drahokamy. Není-Ii
hloubky v člověku, nemá co říci. „Umění je tu proto, aby
život prohlubovalo, posvěcovalo, utvářelo."
Y tom smyslu bych si přál, aby i rozhlasový autor na
šel v sobě hlubinu člověčenství' a z ní vylovil námět svého
příběhu, jeho smysl a poslání. Aby cítil za všechny, s nimiž
jde tímto úsekem života, a dějin, a dovedl tlumočit jejich
stavy, předjímat vzory lidskosti, jež by se měly vtělit v typy
jich utvoření velel
naší doby, a přehlédnout řady, jak
osud. Dovedl by pak zazpívat svým posluchačům nebo čte
nářům ne to, co by rádi chtěli slyšet, ale co slyšet mají a
musí, co je třeba, aby slyšeli, co je sílí, povyšuje a dotvořuje.
Hledá
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A má-li dramaturg, vyzývající autory, mluvit co nejkonkrétněji, ledy:
Přátelé, zapomeňte na hrdiny příběhů, kteří 'si dovedli
vychytrale za lest koupit pohodlný život a vysmívat se mé
ně vynalézavým! Najděte hrdinu v člověku, který si platí
pocit štěstí mincí poctivého úsilí! Ukažte obětavost matek
ŕ vzájemnost lásky synovské a dceřinné, ukažte, jak je lidem
dobře s oporou kamarádovy dlaně a věrné soudržnosti! Na
jděte hodně spravedlivého jedu, až zaútočíte na vlastnosti,
které nás hubí, na vzájemnou nedůvěru, na malichernost,
radost z cizího neštěstí, na stohlavou závist, která už rozbila
tolik dobrých a obětavých srdcí! Zastavte své smutné hrdi
ny před skokem do Vltavy a vraťte je do života, ukažte jim
cestu duševní harmonii, pocitu zasloužené radosti, aby
se na jejich příkladu naučili jiní, že je kus slunce v dobrém
sousedství bližních, ve vlastní dlani, jíž komusi smažeme s
čela vrásku, v andělské řeči dětí, v tichých odpovědích
moudrého věku, v písničce odvážného mládí a v pevných
krocích Mužů i 2en!
Promluvte slovy dneška, jimiž hovoří naše duše, a uvi
díte, jak vděčně vám bude svět naslouchat.

problém

malých

Dr. Vladimír Hellmuth:
Potřeba
(Martenův

vyššího
tvůrčí

řádu
zážitek.)

Podobně jofce H. G. Schauer také jeho vrstevník Mi
loš Marten cítil, že náš malý národ musí se zařadit do vel
kého celku, stát se spolubojovníkem nějakého vyššího rá
diu.Toto hledání je příznačné pro generaci, která by dnes
dovršovala šedesát let. Není ami tak závažné, čemu do
šla, nebot čas tehdy ještě nedozrál, jako to, že opravdu a
bolestně hledala.
Redakce.
TAekadenee, jejíž estedcký kvas zasáhl mocně ještě
1 / první desetiletí našeho věku, nezůstala bez vlivu ani
na Miloše Martena, ba z počátku se zdálo, že celé jeho dílo
a myšlení bude jí podmíněno a zasvěceno. Z počátku
vyznával — jako dekadenti — pod vlivem určitých
filosofických doktrín 19. stolen strohý, samoúčelný
individualismus, nikým a ničím neusměrněný, jemuž
ve jménu ryzí estetické krásy je vše dovoleno, Subjekti
hranicím solipsismu. Jediné
vismus, který zaváděl až
kriterium: mnění pro umění, jediné vyznání: rozpoutaná
osobnost, síla, neřídící se žádným mravním hlediskem,
nadelověčství, titánské gesto bořící, jediný motiv, tak
často se opakující u dekadenta, unavených, tímto prázd
ným rozmáchnutím do vzduchu: dráždivá touha a úna
va, výlučnost, skleslost, bolestínsiví. Ale to vše nemohlo
být natrvalo obsahem ani životním, ani uměleckým,
a čím více se rozšiřoval Martenův obzor zkušenosmí, tím
beznadějnějšími se stávaly modly, v něž věřil. Marten po
čal přemýšleti siřeji, hlediskem společenským, ponoukán
pudem obecnosti. Z vyznavače stal se kritisující: indivi
dualismus musí mít vazbu mravní, tvůrčí proces kázeň,
sen umělcův má čerpat! z nadosobních, věky vytvořených
hodnot národního kolektiva, aby byl tvarem skutečně ži
votným. Terno vnitřní zápas, vlastní zážitek i ujasňování
rozšířil v hledačství duchovního, mravního a estetického řá
du, jehož přijetí znamenalo by osobní i národní vazbu i silotvornou methodu uměleckou. Myslet! a ivořiti v duchovní
disciplině svobodně přijaté či nalezené jako podvědomý, od
věků působící proces 'v národním organismu, který vyba
vuje tvůrčí i mravní síly, stalo se Martenovi heslem i vý

chodiskem jeho kriiické a myslitelské pouti, heslem, jehož!
konkrétní zpodobení hledal v životě a umění.
Hledání

odvěkého
procesu
organismu

v národním

Rozpoznal, kolik nedomyšlenosti a pohodlnictví skrývá
se u nás za módní maskou t. zv. dekadence, objevil si, že ži
votní pesimismus a znechucení, jí hlásané, není plodná skep
se, nýbrž důsledek nedostatku životadárné schopnosti tohoto
směru
mravní a estetické harmonii, nedostatek schop
nosti přijmouti duchovní disciplinu a v její vyšší vůli slou
žit a tvořit. Ale i víc: Marten vyĽkl nesprávné rozlišováni
toho, co je pravé a co pouhá etiketa, co je podstatné a co
pouhý odvar, zásadní zaměňování tradice s konservaávností. citu se sentimentalismem, pathosu s pathedčností, du
chovní kázně s drilem, plodné kritiky s urážkou. Tedy
neujasněnosi v názorech a tříštivost životních, společen
ských i uměleckých hodnot a forem, neschopnost vrůst!
ve velkou disciplinu a harmonii ducha, čili ne dosti vyvi
nutý cit pro klasičnost, pro klasicisující harmonii. Klasičnost není Martenovi souhrnem zákonů určitého období
hisiorického, nýbrž zásadami a ctnostmi všeobecnými a
životnímu
všelidskými — zákonitostí tvůrčí, která vede
kladu, čili „harmonií velkých životních organismů“ —
mluveno se Šaldou. Instinkt, který působí u nás proti této
harmonii životní, a konec konců mravní, definuje si Mar
ten jako od věků působícího ducha negace v české krvi,
sílu životně zápornou, tříštící a zaslepenou, porušující
mravní a estetická hlediska. Ovšem, Martenovi bylo
brzy jasné, že duchovní řád, který hledá a jenž se mu
projevil v zemích latinského ovzduší ve formě určité
ho církevního principu, není u všech národů týž, nýbrž
je podmíněn jejich plemenným příslušenstvím, národním
charakterem a dějinami. V náboženském roztoužení čes
kém, v originální religiositě českobratrské nalézá rytmující sílu, která, byť nebyla vtělena do formy církevní, stále
působí jako kladná složka ducha, vede od negace
po
znání a podrobení se řádu božímu na zemi. V knize
„Akkord“ (Mácha-Zeyer-Březina) stanoví si stupnici bás
níků, kteří přemáhají individuální negaci a — boříce titanismus — začleňují se do vesmírné harmonie boží jako
dělníci a vykonavatelé mravních příkazů vyššího světa.
Máchova skepse je Martenovi jen pocitem přechodným,
který je tlumen plemennou touhou po vyrovnání životni
disharmonie. Zeyer, v němž se kříží latinský epikurejec
s českobratrským snivcem, vědomě již zápasí o Boha a
posléze ho nalézá rodovým náboženským pudem. Konečně
Březina dovršuje Martenovi tento proces, naleznuv vědo
mý řád boží. v lásce lidské, v Jednotě bytostí uvědomělé
a mravní, jíž se podrobuje a kíerou přijímá. Hrot rozpou
taného individualismu je tím zlomen, česká duše nalezla
klad a Začlenění, Březina promluvil a jeho hlas je bytost
ně blízký hlasu Komenského.
Smysl velikosti těchto tří tvůrců je tedy tíhnutí
cíli, jímž se vykupují z osobní negace vyznáním a při
znáním se duchovnímu řádu ethickému a lidskému, po
vyšujíce tím i češství do vyšší hladiny ideové. Národní ori
ginální religiosit přivádí je ke kladu, harmonii, klasic
kému souzvuku umění, ethiky a náboženství.
I když Marten později (v dialogu „Nad městem“)
zaměnil českobratrský princip náboženský římskokatolic
kou disciplinou, poněvadž ona mu byla nejkonkretně.iším
vyjádřením řádu a sdotvorné ideje, již hledal, nemění se
tím nic z jeho zásadního zorného úhlu, požadavku a dějin
né tendence, jíž měřil a hodnotil náš duchovní život.
Marien přemohl sám sebe, titanismus vjíústil v k -’zeň, individualismus v mravní řád na světě, subjektiv smus v harmonii hlavních složek života a tvorby. Jeho
kritika českého života, jeho fikce démona negace je v pod
statě požadavek klasičnosti, touha po zryřmování národ
ního úsilí klasickými ctnostmi disciplinovaného ducha.
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"rj) řed čtyřmi měsíci - koncem října minulého roku — za.17 čali Angličané v Egypiě ofensivu proli Rommelově
pancéřové armádě. O dva týdny později vylodilo se angloseveroamerické vojsko ve Francouzské severní Africe. A za
další dva týdny rozehráli bolševici velikou ofensivu mezi
Volhou a Donem, která trvá nyní více než tři měsíce.
Mezi akcemi Angličanů a Severoameričanů v Africe a
sovětskou ofensivou proti německému jižnímu křídlu byla
operační souvislost. Současná aktivita nepřítele v severní
Africe a při vzdáleném Donu měla především sloužit upou
tání německých záloh, pokud byly postaveny za příslušnými
frontami. Cílem brilsko-severoamerické akce v severní Afri
dopravy
Středomořím
mezi
ce bylo obnovení
Gibraltarem a Alexandrií. Cílem sovětské zimní ofensivy by
lo zničení všech německých a přidružených armád, jež stály
na východ od čáry Voroněž - Charkov - Dněpropetrovsk
— Cherson. Tím měla býti vytvořena základna zpětnému
získání Ukrajiny.
Podívejme se nyní blíže, jak dalece nepřítel v severní
Africe dosáhl svého strategického cíle. Italská letiště, osaze
ná letectvem Ósy na Sicílii a v západní Libyi, uzavírala prů
chod britským lodím ze západního do východního Středo
moří v místě, kde ze Sicílie do Tripolska je 430 km. Italská
letiště v severní Africe kryla proti britskému východu pan
céřová armáda maršála Rommela. Zásobování této armády
ze Sicilie^byló velmi těžké do vzdálenosti 2000 km, z nichž
500 vedlo mořem. Ve chvíli, kdy Rommel byl napaden pře
silou, jež proti němu vyrazila z nilské delty, přistáli Severo
američané s Angličany ve Francouzské severní Afrjce. Ně
mecké vrchní velení vidělo, že zmocní-li se Severoameričané
Tunisu, bude nejen konec s přísunem do severní Afriky a
tím s Rommelovou armádou, nýbrž že budou také zlikvidová
na letiště Osy, jež ze severoafrického břehu uzavírají spoje
ní mezi západní a východní částí Středomoří. Proto všemi
prostředky, vzduchem i mořem, byly do východních tunis
kých přístavů dopraveny vojenské části Osy, aby zatarasily
východnímu pobřeží Tunisu,
Severoameričanům cesiu
odkud je na Sicílii pouhých 160km. V Anglii a ve Spojených
státech se Němcům smáli. Byli přesvědčeni, že armády briísko-severoamerické v Tunisu zaženou zakrátko tyto šílence
do moře.
Jak vyhlíží v severní Africe situace dnes, po čtyřech
měsících nepřátelské ofensivy? Maršál Rommel se svou pan
céřovou armádou ustoupil do jižního Tunisu. Nepříteli se
ji nepodařilo ani zničit, ani odříznout. Vojska Osy v sever
ním Tunisu vzrostla. Až na severozápadní část je dnes Tunis
v moci Osy. Strategicky je to výhodná výměna za Libyi,
kterou Rommel postupně vyklidil. Libye představuje poušť
asi s 900.000 obyvateli, kde se nenašla ani potřebná voda
pro větší armádu. Tunis má však 2,700.000obyvatel. Z Italů
tam usedlých daly se sestavit nové jednotky. Země je úrod
ná a poskytuje pro obranu ve svých horách ty nejlepší pod
mínky. Bohatá síť silnic a železnic umožňuje rychlé manévro
vání jednotek obránce.
Spojeným
silám
čtyřměsíční
po
obnovit
námořní

britsko-severoamerickýn»
ofensivě
nepodařilo
spojení
mezi Gibraltarem
a Alexandrií!

se

A co se stalo od 19. listopadu na východě? Nejprve se
,podívejme,
jak vyhlížela před rokem východní fronta od
Orla na jih. Tvořila skoro přímku od severu jihu přes Kursk
na Pavlograd v několika km na východ od Charkova. U Pavlogradu se lomila východu fia Krematorskou a odtud vedla

jihovýchodu přes Slalino na Taganrog. Jedna bolševická
armáda stála na Krymu na Kerčském poloostrově a druhá
v Sevastopolu. Sovětská armáda na Kerči kontrolovala prů
jezd z moře Azovskiho do Černého. V sovětských rukou
byly tehdy dva největší černomořské válečné přístavy: Se
vastopol a Novorossljsk. Sovětské velení konalo před rokem
přípravy
veliké cfensivě do střední a západní Ukrajiny
od Charkova a přes Krym ústí Dněpru. Německé vrchní
velení rozbilo Timošejjka pod Charkovem i na Krymu. Ně
mecké armády pronikly ke Stalingradu a přes Rostov až
Těreku a střednímu Kavkazu. Padl Sevastopol, padl Novorossijsk. Vchod do Azovského moře dostal se pod německou
kontrolu. Přes 1 milion zajatců ocitlo se v německých rukou
a s nimi veliká spousta válečného materiálu.
Jaké výsledky měla dosud druhá sovětská zimní ofensiva? Prozatím překročila frontu z února minulého roku pouze
v prostoru Charkova, který německá vojska vyklidila. Jinde'
všude ještě stojí německé armády před frontou z loňského
února. Drží oba největší sovětské válečné přístavy, střeží
úžinu mezi mořem Azovským a Černým a stojí na Kavkaze
v' dobře branitelném předmostí.
Před třemi měsíci východní fronta od Leningradu přes
Stalingrad, Těrek a odtud
Novorossijsku měřila 3.50Ckm.
Nyní se zkrátila na polovinu. Za nesmírných ztrát, které těž
ko odhadneme, podařilo se sovětským armádám zdolat pouze
hrdinnou německou armádu u Stalingradu. Nepodařilo se
jim však odříznout německé síly mezi Donem a Kavkazem.
Tyto v pořádku ustoupily. Jedna část směrem na Rostov, kde
přešla Don západu, a druhá směrem, na poloostrov Tamanský.
Pro Sověty uplynulý rok zápasu končil zničením prů
myslu uhelné doněcká'pánve a naftová pánve mezi Krasnodarem a Grozným, dále zničením velikých průmyslových
středisek v Charkově, Roštově a Stalingrade.
Docela

jiná

situace

ne’ž v r. 1913
Je dobré si znovu připomenout, že Vůdce rok 1942 na
zval rokem německé strategické defensivy. Tyto dny ze zá
padního Kavkazu bylo hlášeno ochabnutí operací, poněvadž
tam už začala doba tání a s ní vláda bezedného bahna. So
větská zimní ofěnsiva se prostě chýlí ka konci. Co se jí po
dařilo? Dnes jako před rokem v týlu německé východní
fronty leží stále 1,300.000km! sovětského území se 60 milio
ny obyvatel a s nejúrodnějšími lány. Po tříměsíčním zápole
ní postoupily sovětské armády od Donu Charkovu pouze
oblouku
0 250 km. Nepřítel pokouší se znovu proniknout
Dněpru jako před rokem. Na východě došlo předčasnému
Sovětské
a kritickému vystupňování útoku nepřítele.
velení nemůže čekat, až se rozhodne válka s německý
mi ponorkami v Atlantiku a až poté Anglie se Spojenými'státy vytvoří někde v Evropě novou frontu. Sovětská velení se
nedočkalo ani likvidace sil Osy v severní Africe, od které
si slibovalo rychlejší dodávky potravin a válečného ma
teriálu Středomořím a bagdadskou drahou. Německému vrch
nímu velení zůstávají veliké možnosti manévrovací v této
propočtené obranné bitvě. Veliké prostory nepřátelského
území dovolují mu úsporu sil a získání času. Sovětská fronta
1 dnes, po druhé sovětské ofensivě, táhne se stále ve vzdá
lenosti 1000 km od německé hranice z r. 1940.
Po čtyřměsíční anglo-severoamerická ofensivě v severní
Africe vojska Osy se zdarem útočí v Tunisu. Po tříměsíční
sovětské ofensivě německé armády bijí se stále na čáře,
kterou držely před rokem mezi Doncem. a Dněprem, s tím
rozdílem, že mají lépe zajištěné jižní křídlo, ovládajíce celý
Krym a uzavírajíce vchod do Azovského moře. Strategická
obrana, níž se Vůdce v minulém roce odhodlal na pevnině,
probíhá tedy dobře.
Současně však pokračuje německý útok na třetí, pro
Anglosasy však nejnebezpečnější frontě, a to je fronta atlan
tická, kde nepřítel fi neví rady s německými ponorkami.
V roce 1918 v únoru Angličané byli plni obav, že budou
s tonáží v koncích. Od srpna 1914do února 1918ztratili totiž
li milionů BRT.V této válce však od září 1939do února 1943
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znání, že ío, co bolševici ukazovali cizincům, bylo jen poiěmkinskou vesnicí - kulisami, zakrývaiícími skutečnost.
Na počátku své vlády bolševici říkali, že je v zájmu
lidu, aby veškerá zemědělská půda byla rozdělena těm,
kdož na půdě pracují. V prvních dekretech bolševické vlády
se dokonce říkalo, že veškerá půda patří lidu. Mužík byl
tehdy různÝmi hesly o rovnosti všech a o zrušení třídních
rozdílů tak popleten, že se stal páteří bolševické revoluce.
Na nesmírných prostorech povstali mužíci proti vlastníkům
půdy. Zámky šlechticů byly vypáleny a mužíci se dělili
octlo
o půdu. Více jak 50 milionů hektarů zemědělské půdy velko
se rázem v rukou mužíků a to jen z bývalého majetku
statkářů. Mužíci zabrali však půdu i velkým sedlákům (ku
lakům). Třídní nenávist pak způsobila, že vynikající znalci
selského hospodářství a odborníci byli téměř vyvražděni.
Poněvadž půdu dostali tímto způsobem i dosavadní bezzemci, stoupl počet zemědělských usedlostí v SSSR hned na
počátku bolševické vlády z více než 18 milionů na více než
24 milionů s celkovou výměrou asi 103 milionů hektarů.
Dokud svět nepoznal, že režim bolševiků, který vystřídal
carské samoděržaví, je ve skutečnosti jen režimem Židů,
chytráků a násilníků, zdálo se mnohé, co se odehrávalo
v SSSR, opodstatněným. Pozemková reforma byla považo
vána za žádoucí a její řešení za spravedlivé. Svět neměl
představy o tom, jak se tyto problémy v SSSRřeší ve sku
tečnosti.
Mnozí neměli v pivních letech po získání půdy ani ná
řadí, ani dobytek a nemohli vůbec samostatně hospodařit.
Ti pronajali svůj příděl celý mužíkům, kteří potřebné měli.
Na základě zvláštního dekretu sovětské vlády bylo pak do
voleno získané pozemky pronajímali na dobu nejdéle 6 let.
Takových, kteří pronajímali, bylo mnoho. To mělo za ná
sledek, že mnozí mužíci byli nespokojeni a vzrůstal v nich
odpor
novému řádu, který jim sice dal půdu, ale nedo
vedl se postarati, aby na ní mohli hospodařili. Z těch, kteří
kromě své půdy měli ještě pronajatou půdu ostatních muží
ků, rostli pak noví kulaci (sedláci), kteří byli označováni
za kapitalisty a následovníky staré buržoasie. Podle sovětské
statistiky bylo před r. 1927na 34 proč. mužických usedlostí,
které neměly vůbec hospodářského nářadí, 31 proč. tako
vých, které neměly ani tažného dobytčete. Tento stav se
ještě zhoršoval tím, že stát sám podržel ve svém vlastnictví
statky v rozloze 5 milionů hektarů, obhospodařované z po
loviny židovským cukerním trustem a utiskoval své zaměst
nance na těchto statcích. Život na sovchoze (státním statku),
•,byl pro mužíka teprve peklem.
Ukázalo se, že revoluce neudělala z mužíka komunistu.
V tom však viděl sovětský režim určité nebezpečí a proto
hledal cestu — jak by si mužíka co nejvíce podrobil. Jako
se našel na řemeslníky ve městech bič v podobě povinné
účasti v artělu (družstvu), vedeném Židy, tak byl vynalezen
dnešní kolchoz, který je také jakýmsi velmi složitým artělem
(družstvem). Totální kólektivisace a budování kolchozů,
s nímž bylo započato v r. 1927,přinesly do sovětské vesnice
nejen další chaos, ale i chronický hlad. Tehdy byly ve vesni
cích dvě skupiny zemědělců. V jedné skupině byli mužíci,
kteří neuměli hospodařit, neradi pracovali a ničeho násled
kem toho neměli. Ti se nechali bolševiky snadno získati pro
koleklfvisaci. Sii do kolchozu také z vypočítavosti, počítali,
že se jim povede lépe. V druhé skupině byli mužíci praco
vití, pilní a dobře hospodařící, kteří byli nazýváni novými
kulaky. Ta první skupina se domnívala, že nemůže ničeho
ztratit, zatím však ztratila v kolchozu poslední zbytek svo
body a je dnes úplně zotročena. Druhá skupina se všemi
prostředky před kolektivisací bránila a buď podlehla, nebo
byla zničena. Židé byli všude nejhorlivějšími propagátory
kólektivisace. Věděli, že kolchoz jim přinese další výhody,
že v něm budou miti hlavní slovo a že jim umožní různé
obchůdky. Hned z počátku kólektivisace rozšířila se v kolekíivisovaných vesnicích mnohem větší bída, než byla
dříve. Z počátku byli do kolchozu vehnáni mužíci, kteří si
mysleli, že získají. Mnozí však měli málo půdy a téměř
žádný dobytek a inventář., Když se však ukázalo, že bez po

zemků a živého i mrtvého inventáře kulaků ío nejde, byli
do kolchozů zahnáni i kulakové. Vesnice se odkulakovala.
Boj o kolchoz vedli bolševici od r. 1928do r. 1937tak zuřivě,
že v r. 1937 bylo v celém SSSR zkoleklivisováno více než
93 proč. všech hospodářských usedlostí. Samostatní mužíci
existují tam jen na úplných samotách, vzdálených desítky
kilometrů od vesnice. I ti jsou však ubozí, neboť nic nedo
stávají a vše se jim často béře.
Uskutečnění kólektivisace způsobilo, že všichni rolníci
v SSSR stali se jakýmisi vyvlastněnými čeledíny. Jejich
hospodářem je stát, vedený Židy a komunistickými komisaři.
Nesmírné prostory orné půdy jsou jediným obrovským stat
kem, jehož hlavními hospodáři jsou Židé. Když za své cesty
viděl jsem baráky kolchozů a zubožené mjižické rodiny, bez
děky jsem si položil otázku: zda tyto špinavé baráky jsou
tou u nás mnohými vychvalovanou institucí, která má země
dělce povznésti.
Jak

se žije v kolchozoch
Každý, kdo byl nucen vstoupiti do kolchozu, musil ode
vzdali nejen svou půdu a nářadí, ale byl mu zabrán i skot.
Musil odevzdali určité množství zrna a zaplatili členský
příspěvek. Říkalo se, že každý je spolumajitelem všeho praxe byla však jiná. Panovali tu jen vedoucí komunisté.
Kdo neměl peněz na členský příspěvek a zrna na osev, tomu
se ío půjčilo a sráželo se mu to z výsledků sklizně. Napřed
říkali bolševici, že kolchoz je institucí ryze hospodářskou,
a že nemá s komunistickou stranou nic společného. Nebyla
to pravda. Předsedou kolchozu musil býti komunista, rovněž
tak jeho nejhlavnější funkcionáři. Na malých kolchozech je
život velmi zlý, na velkých ještě daleko horší. Všude ko
munisté poroučejí a mužík i bývalý sedlák musí poslouchali,
i když je to třeba proti zdravému rozumu. Komunistický
předseda kolchozu, třeba neodborník, řídí se podle rozkazů
vyšších neodborníků. Tak se hospodaří od desíti pěti. Na
velkých kolchozech, z nichž mnohé mají až 10.000hektarů,
hemží se ío komunisty a Židy. Kolchozníkovi je zle o vše.
Chybí mu jídlo, šaty, obuv a vše. Stále více chátrá. Kostel
mu vzali, třebaže ruský mužík i za komunismu nepřestal býti
pobožným. Náhradou mu dali přednášky všelijakých sovět
ských pánů v místním ápvěiu. Pro potěšení předvádějí mu
občas na plátně obrazy pokroku v Sovětském svazu. Zbý
vají mu jen vzpomínky na lepší časy za vlády cara. Vlast
ní děti jsou mu odcizeny komunistickou výchovou. Je
strojem bez vlastní vůle a nádeníkem kolchozu.
Bolševický plán operuje jen suchými ciframi a nepočítá
s lidskou individualitou. Scelením pozemků byly vytvořeny
ohromné lány. Uspořilo se mezí, ale sklizeň je při neodbor
ném hospodářství menší. Ohromné lány způsobily, že i tvář
nost krajiny stala se jednotvárnou a smutnou.
Kolchoz vede množství osob a ty všechny mají proti sku
tečným rolníkům různé dalekosáhlé výhody. Větší kolchoz
má rayonový výbor, výkonný výbor a zahrnuj e-li více yesnic, má i místní výkonné výbory. Každý kolchoz má i poli
tický výbor a vládního zmocněnce. Vedoucí nemusí býti
odborníky, hlavně když jsou komunisty. Vedle těchto ve
doucích je tu i ohromný hospodářský aparát. Je tu vedoucí
provozu, rozdělovač práce, plánovač, politický tajemník,
účetní, správce inventáře, správce společné kuchyně, správ
ce chovu dobytka, zásob zrna, krmiva a jiní správcové. Déle
má každý kolchoz své brigádníky a politické úderníky. Vši
chni ostatní členové kolchozu, mužíci, bývalí rolníci a země
dělští dělníci jsou tu pouhými nádeníky. Každý člen kol
chozu musí míli pracovní knížku svého kolchozu. Do té se
mu zapisuje práce, kterou vykonal. A to podle předpisů,
které se stále mění. Hlavní vedoucí a předáci kolchozu pri
živuj í se na práci ostatních kolchozníků a často svými neod
bornými zásahy působí kolchozu ještě škodu. Stěžovali si
na komunistické vedení je nemožné. Podle způsobu vedení
kolchozu vypadá i dělba výsledků práce. Nejdříve jsou tu
dávky ze sklizně, které obdrží stát. Tyto činí až 40 procent
sklizně. Dále je tu řada různých fondů, na něž se musí pa
matovali. Je tu fond semena, na stavby, fond pro případ ži-
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velních pohrom, pro nákup hospodářských strojů a konečně
i fond starobního pojištění. To vše se platí státu. Kupcem
úrody jsou státní kooperativy. Cenová politika je taková,
že celý kolchoz je vlastně otrokem státu. Po odečtení všech
možných dávek se zbytek výnosu žní dělí počtem odpraco
vaných dnů. Vedoucím počítá se plný počet pracovních dnů
a ještě zvláštní přídavek. Tento způsob rozdělování platí
i při velmi špatném výsledku sklizně. Tak se často stává, že
člen kolchozu po celoroční práci dostane jen takový díl,
že mu stačí sotva na půl roku na živobytí. Takový člen se
pak musí zadlužovati na příští rok, nebo trpěli hlad. Obilní
žeň je vždy výhodnou příležitostí pro židovské vedoucí
různým obchůdkům. Ti mají zpravidla potravin i peněz
dosti. Docházelo také případům, že počet členů některých
kolchozů stoupal. Rodinám přibývalo dělí, polí však nepřibývalo. Také břemen neubývalo. Takový kolchoz byl stále
pasivní a jeho členové za neúrody přímo hladověli.
Jeden zemědělský dělník mi vypravoval, že V'jeho kol
chozu trpěl i ten-nejpilnější pracovník nedostatkem. Nemohl
si koupit ani kus hadru na sebe. Jiný kolchozník, bývalý
nájemce statku, si mi stěžoval: „Na kolchoze žil jsem životem
mnohem ho/ším, než kdysi můj poslední čeledín. Kdybycřr
se byl vzepřel; byl jsem zastřelen nebo poslán na Sibiř."
Podle instrukcí GPU byli sedláci a mužíci po utvoření
kolchozů rozděleni do tří skupin. Ve skupině první byli tak
zvaní blahobytní sedláci, označovaní komunisty jako nepřá
telé lidu. Ti musili býli odstraněni. Byli buď pobiti, nebo
odvlečeni neznámo kam. Ve skupině druhé byli bohatší muží
ci (také kulaci), kteří dříve na’svých statcích zaměstnávali
nějaké pracovní síly. Ti musili být soustředěni a většina jich
byla poslána na nucené práce. Jen v ojedinělých případech
byli z milosti ponecháni v. místním kolchozu. Ve třetí skupi
ně byli mužíci a kulakové, kteří se nechtěli se svým ma
jetkem včleniti do kolchozu. Ti byli ze svých chalup a hos
podářství vyhnáni i s rodinami a posláni do jiných krajů,
kde zpravidla musili za nejbídnějších poměrů pracovali na
státním statku, ?>esíihlo-Hje ovšem ještě něco horšího. Tento
osud stihl miliony mužiků a ták zvaných nových kulaků.
Jaký div. že v zemědělství SSSRmusil nastali rozvrat, který
způsobil, že i na Ukrajině, někdejší to okúlní komoře Evropy,
uhnízdil s© ood sovětskou vládou chronický hlad. A když
sedlák trpí hlad, trpí hlad celý národ.

vydělají měsíčně jen asi 60 až 80 rublů. Strava je tu velmi
špatná. Z mého platu nemohu si zde nic koupit, neboť je tu
vše drahé a nám nepřístupné. Koupím si Stalinovy gumové
boty do vody, které stojí 300 rublů. To je ale výdělek za
dva a půl měsíce. Ještě dobře, že mám od dřívějška staré
šaty a prádlo. Nevím, v čem bych chodil. Chápu, proč si
zdejší kolchozníci nemohou pořídit šaty. Nejobyčejnější šaty
stojí tu 650 rublů. Proto se nedivím, že tu chodí jen v had
rech." Tento dělník, jak mi sdělila jeho žena, posílal ze svého
platu rodině měsíčně 40 rublů a rodina přesto, že žena a dvě
děti pracovaly na kolchoze, sotva se uživila.
Bolševický experiment - kolchoz - založený podle ko
munistických zásad — úplně zotročil zemědělský lid SSSR.
Dal jej v područí bolševických funkcionářů a Židů. V žád
ném směru se neosvědčil. Vzal lidem svobodu, připravil je
o rodinný krb, vzal jim radost z žití a tím také i lásku
půdě.

život národů
Uriiv. prof. dr. Rudolf W i e r e r :
Dynamický

obraz
Statistický

polSíickélio
obraz

světa

zvyku

T T elmi mnoho omylů v nazírání četných Cechů na poliY tické problémy současnosti pramení nejen z jedno
strannosti politického vzdělání nedávné doby u nás, nýbrž
i z nedostatků předpokladů pro pozorování dynamismu, kon
krétněji změn moderního politického světa. U velkých a
zvláště přímořských národů jeví se změny v tom kterém
cizím celku daleko jasněji a bezprostředněji; u malého ná
roda vnitrozemského, kontinentálního nen-í možné rychle po
zorovali pronikavé změny v politickém světě, neřku-li vystihnouti^včas tendence změn, konkrétněji vývoje, které se jeví
v ostatním světě. Malý národ vnitrozemský snadno setrvá
na statickém obrazu světa, jaký se mu podává v učebnicích,,
populární literatuře a denním tisku.
»
.
kolchozníků
Dopisy
Českému člověkovi nedávné minulosti zůstaly utajeny
změny v síle národů a států, zvláště potud, pokud měnily
V Charkově dostal se mi do rukou dopis dělnice, bývalé
poměrné síly jednotlivých národních a státních celků. Vy-,
dcery statkáře, přidělené z trestu na Vzdálený kolchoz do
světleme toto tvrzení na následujícím konkrétním ^případě!
Kalugy. Píše své sestře na několika různých cedulkách. Do
Před r. 1938 zhruba jsme viděli 68miliohové Německo, hlí
pis je daiován 24. února 1941,pochází tedy z doby, kdy ještě
dané zblízka 41milionovou Francií, 34milionovým Polskpm
'Sovětský svaz nebyl ve válce. Dotyčná píše ;: „Ráda bych
a ISmilionovým Československem. V druhé řadě jaksi stála .
vás navštívila, ale není to možné. Na cestu bych potřebovala,
Anglie se svými 46 miliony, SSSR se svými 180 miliony,
peněz a ty já nemám. Nejhorší je, že nemám ani vyhlídek, že v třetí řadě pak především 57 milionů barevných „Fran
bych je někdy měla. V kolchozu mám na starosti 13 krav.
couzů" a- stovky milionů Indů. Maďarsko „hlídáno" bylo za
Za práci nedostanu vůbec ničeho, kromě bídné kolchozní
tím Rumunskem a bývalou Jugoslávií v číselné přemoci-3
stravy. Byly tu po tři roky velmi špatné žně. Vláda si vezme
ne-li dokonce 4 :1. I když se Německu připočetla Italie .se
svůj díl ze žní, a zbytek se rozdělí kolchozníkům podle to
svými 41 miliony, neznamenalo to v očích velké části národa
ho, jak mnoho, dnů který pracoval. V posledních třech le
nic mocensky právě imposantniho. Zkrátka mocenský obraz
tech jsem neobdržela ani ruble, ale ani podílu ze žní. Žiji versaillský trval v představách našich lidí nezměněi? po
tedy jen z nepatrného přídělu a hladovím. Bylo by to se dlouhá léta. Přesvědčení o správnosti tohoto obrazu se
udržovalo tak železně, že ještě v r. 1938těsně po Anschlussu
mnou ještě horší, kdyby mi bratr nepomáhal. Jemu -přece
něco zbylo. Nosím stále jedny šaty, které jsem si před osmi se utěšoval jeden deník, že součet obyvatel států býv. Malé
lety koupila. Nebýt těch, musila bych chodili nahá. Horší dohody a Polska dohromady je větší, než součet obyvatel
život si už nelze představili. Nikdo nemůže míli prázdnější
staré. Ríše, Osimarky a Maďarska. (!!) V tomto směru si můžaludek, než my zde na kolchozu. Nediv se, že jsem obálku
žerríe vysvětlili, že se zcela klidně mohlo mluvili o Francii,
slepila z popsaného papíru a že dopis ti- píši na kouscích
dědičce Ludvika XIV., velké revoluce a Napoleona I.
starého papíru, nic jiného nemám. Kéž.bych mohla býíi vy
svobozena."
Evropa
Francie:Německo:
Na jiném místě jsem četl opět dopis lesního dělníka,
Zatím ovšem šel svět dále rychlými kroky, které arci
přiděleného na lesní práce do Karkli. Píše své rodině:
nebyly
ani zdaléka kvantitně a kvalitně stejne u všech ná
mám
dělníka,
„Vzhledem tomu, že požívám výhod předního
srovnání
od podzimu 1940 měsíčně platu 120 rublů. Ostatní dělníci si rodů a států. Ukažme si to na názorném příkladu při
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(v Říši zalím územně i populačně od r. 1938zvělšené). Veliký
podíl na povzbuzení populace měla sociální opatření hospo
dářského rázu: uvésii sluší na tomto místě odstranění neza
městnanosti (do poloviny r. 1938), výpůjčky mladým man
želům (Ehestandsdarlehen) a hmotné výpomoci dětem z po
četných rodin, a to jak jednorázové, lak i běžné. Opominouti nelze veliký podíl, který mají na rozmachu populačním
opatření a předpisy rasové a hygienické vůbec. Konečně
se třeba zmíniti i o poctách, věnovaných matkám četných
rodin. Než při všem hodnocení těchto reforem nelze zapomenouti na hlavní reformu - duchovní
a mravní
revoluci,
která zvláště v městském člověku probudila
chuf přirozenému životu, rodině i potomstvu. Zvláště jas
ně se jeví výsledky říšské politiky ve velkoměstech, kde
dříve porodnost poklesla tak, že na př. Berlin a Wien je
vymírání. Můžeme říci, že nacionálně-sociavily tendenci
listický stát zvládl v celku sklon svých příslušníků uvažo
vali a rozhodovali se v otázce zachování rodu pod zorným
úhlem individualismu. Je jasno, že jen výchova jedince ja
ko člena, vázaného těsně, ba podmíněného národní přísluš
ností (Volksverbunden) může spolu s náboženským uvědo
měním a s pomocí sociální politiky státní trvale pozvednouti
klesající křivku porodnosti bílých kulturních národů. Jen
revoluce myšlení může zvítězili nad „kamennou pouští" vel
koměsta (výraz Spenglerův) a nad „asfaltovým" člověkem,
ba více, může zmoci zdánlivě přísně determinovaný sklon
povlovnému úpadku populač
kulturního bílého lidstva
nímu.
Politika

populační
populace:
a politika
Daria n, De Gaulle
Pétain,
Je-li jasno, že státní, lépe řečeno národní politika může
míli pronikavý vliv na populaci kulturních národů, pak tím
není význam populace jako činitele politického vyčerpán.
Neboř populace není jen objektem (předmětem) státní poli
tiky, nýbrž případně zároveň - lze-li takto říci — jakýmsi
jejím subjektem. To v tomto případě, kdy vzrůst nebo na
opak úpadek porodnosti dosáhl takových rozsahů, že se stá
vá hlavním motivem nejen vnitřní, ale zvláště zahraniční
politiky státní. Zde neběží o duchaplně znějící hříčku slov
ní, jak dokážeme na příkladu Francie.
Soudíme, že úpadek francouzské porodnosti nutil vnitřně
do jisté míry Francii
reservovanější politice zahraniční.
Vnitřní negativní tlak populační arci narážel na citlivé a
vznětlivé smýšlení velké části národa, zvláště pak armády.
Tyto vrstvy nechtěly prostě úpadek doznati a z velké části
si jej nechtějí doznati ještě dnes. Přesto vedl populační úpa
pokusům o koncen
dek, třebas ne zcela vědomě, aspoň
traci státní politiky na zájmy Francie a jejích kolonií a
(aspoň částečnému) zanechání pokusů o zasahování do
střední a východnější Evropy. Takové tendence vidíme v já
dru již u Ferryho, pak u Caillauxe, částečně i u Brianda,
dále v múnchenské smlouvě a na konec (před r. 1940) v ochotě Georges Bonneta přijmouti italské zprostředkování ve
sporu německo-polském dne 2. září 1939.Tato politika, kterou
nazveme politikou populace, se hmotně přímo vtělila ve
vybudování Maginotovy linie. Maginoíova linie, pozoro
vána s vyšší perspektivy, není příčinou, nýbrž důsledkem
francouzského úpadku. Její vybudování nebylo při povaze
francouzského národního zdraví (mravního i hmotného)
chybou, chybou byla však zahraniční politika, která neharmonovala s myšlenkovou základnou Maginotovy linie
a hrála si ve vleku Anglie na rozhodujícího činitele v men
ších a malých státech střední Evropy a ovšem i na mentora
Německa. V zahraniční politice, navázané na tradici silnější
minulosti a na národní citlivost, zmíněný negativní popu
lační tlak ke škodě Francie podlehl směru zhruba symbolisovanému jmény Delcassé — Clémencéau — Poincaré Reynaud. Škodlivá politika anglofilská zvítězila nakonec i
u Daladiera a Bonneta nad rozumem. Nynějším represen
tantem politiky populace je právě maršál Pétain, jenž vý
slovně při proklamaci
Francouzům u příležitosti žádosti
za příměří r. 1940 poukázal na prázdné kolébky Francie.

Pétainova politika je politikou, podloženou empirickou
zkušeností. Starý maršál, v jehož dětských letech (narozen
Německu zhruba v poměru 37 : 37,
r. 1856) stála Francie
zcela pochopitelně se po dlouhém pozorování depopulace,
přes své vojenské tradice, vzpíral válce z r. 1939,t. j. (po
někud jednostranně řečeno) válce 41 :78 (nepřihlížíme-li
neněmeckým složkám v Říši a považuj eme-li shora uve
dené cizince za „Francouze"). Arci rozumná, ba vědecky
podložená politika se mohla jen těžko prosazovali proti po
litice citové, která se řídí jen vojenskou tradicí bez zřetele
jejím předpokladům (De Gaulle, po jistém váhání i Dur
ian) Tak, soudíme, si můžeme zcela odůvodněně nově char.
poslední politické děje Francie.
akterisovali
Nezbytnost

pochopení
populačního
dynamismu
v politice

Obraz, který jsme mohli českému čtenáři podati, není
úplný.'Místy bylo třeba sáhnouti
podrobnějšímu nárysu
skutečnosti — snad na úkor soustavnosti přehledu. Než, sou
díme, je jasno, že populační vývoj je nesporně veledůle
žitým problémem, který musí býti respektován praktickou
politikou (politika populace) vnitřní i zahraniční. Dále je
jasno i to, že v dnešním světě zkomírajícího individualismu
mohl trvale a účinně pozvednouti porodnost jen režim, ne
sený opravdovou revolucí myšlenkovou, konkrétně nacionálně socialistická Říše. Ústřední kniha hnutí „Mein Kampf"
(hlavně sir. 144 a násl., sír. 274 a násl.) je zároveň knihou
zásadních podnětů pro politiku populace,
níž se bude
třeba čas od času vraceli na celém světě těm, kdož chtí
učinili z kladného nebo záporného tlaku populačního základ
nu státní politiky. Nakonec nelze zapomenouti i na světový
problém politiky populace:
činorodné a plodné iniciativě
v organisaci větších kontinentálních celků může býti opráv
něn i povolán pouze takový stát, který se vykázal úspěšnou
předchozí politikou populační. Neboř nezapomínejme, že
nerovnost souběžného vývoje populačního několika velkých
a menších států (vzájemně suverénních) musí při dnešním
zhroucení předpokladů pro trvalé zabezpečení úplně vol
ného a plynulého světového obchodu nutně vésti
ne
ustálým bojům o životní prostor. Takové boje může preven
tivně vyloučiti jen výše uvedený silně zorganisovaný kon
tinentální blok.

boj s omyly
Emanuel

Va j t a u e r :
Už

jednou...

f I ’ o, čeho jsme dnes svědky u Angličanů a SeveroameriX
čanů, je politické „pískání v lese“. Hrnou se z úst
a per jejich státníků a publicistů úvahy tohoto rázu:
vždyť my se vlastně nemáme bolševiků co bát; Sta
lin se nám zaručil nebo zaručí, že se bude slušně chovat;
vždyť je možné, že i Komunistickou Internacionálu pro naše
modré oči už hodil nebo hodí přes palubu; je pravda, že
když nebude Německa, nebude také vojenské síly, která by
bolševiky zadržela, aby si v Evropě nevzali, po čem zatouží,
ale proč bychom jim konečně nedali i celou Evropu; jen
blázni mohou myslet, že bolševická vláda nad Evropou by
mohla někoho z Angličanů nebo Severoameričanů ohrožo
vat — takové a podobné statečné zápasy s vlastními obava
mi objevují se na hladině politického myšlení anglicky^mlu
vících obyvatel před- i zaoceánských.
Zatím se s lehkým srdcem obětuje bolševikům třeba
celá Evropa, poněvadž v nejtajnějším skrytu své duše —
podobně jako nejposlednější naši šuškalové, pokud nejsou
komunisty — doufají, že Němci tuto valící se vlnu bolševismu roztříští a zneškodní.
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Přítomnosti
Němci bojují stále hluboko v sovětském území. Boje
jsou stovky kilometrů vzdáleny od kteréhokoli životního
nervu vlastní, nesovětské Evropy. Ještě je tedy možnobol
ševiky beztrestně povzbuzovatbarevnými raketami nejfan
tastičtějších nadějí.
Ale jak by tomu bylo u Angličanů, kdyby nebezpečí
bylo skutečně a bolševikům se náhle doopravdy otevřela
cesta do Evropy, o tom není třeba dělat žádné kombinace
do budoucnosti.Máme toho v nedávných dějinách příklad
neobyčejně výmluvný.
V roce 1936—37zachvívala Anglií hrůza z bolševismu
tak, že jí přímo zadrhovala hrdlo. Španělsko se znenadání
rozhořelo ohněm rudé revoluce. Bolševismus,který se do
sud neškodně krčil ve stepích ruských a hrál si dětinsky
bláhově s mrakodrapovými škatulemi, využil okamžiku,
kdy celá demokratická Evropa viděla hlavní problém Evro
py v tom, vyhraje-li nebo nevyhraje-li proti Itálii něguš
habešský a tygřím skokem se usadil náhle svým červeným
kohoutem přímo pod židlí Angličanů. Nebezpečíbylo o to
větší, že také Francii se dostalovlády Lidovéfronty a stačila
jen jiskra bolševickéhoúspěchu ve Španělsku, aby vzplála
celá Francie.
Tehdy po prvé si Anglie uvědomila hrůzu bolševického
nebezpečí.Nebudeme se šířit zde o tom, jak si počínala,aby
umožnilajiným odstranit bolševickénebezpečíze západní
Evropy a při tom aby si nerozhněvala Sověty. Zajímavější
je, jak už tehdy se zabezpečovalapro případ, že by s jiné
strany než oklikoupřes Španělsko přišlo do Evropy nebez
pečí bolševismu. To je kapitola pro nás v této době nejpouónějši.
Objevují

náhle

Německo

jako

hráz

V únoru 1936,když bylo vítězství Lidové fronty ve Špa
nělsku věcí jistou, a kdy poměry v této zemi se už rovnaly
občanské válce, udělal si politický výlet do Německa markýz Londonderry, bývalý ministr letectví. Byl v Německu
mile přijat a měl možnost hovořit s Vůdcem o situaci.
Ústředním motivem rozprávky bylo nebezpečí bolševického
Ruska. Z rozhovoru si odnesl markýz Londonderry tato zá
kladní fakta politická: Má-li Německo být dostatečnou
protiváhou Sovětů — a jednoho dne chtěj nechtěj tomu
dojde — pak je nutno najít řešení, které bere v úvahu tyto
skutečnosti:
V Sovětechmáme co dělat s národem o 180 milionech.
Sověty jsou územně chráněny před jakýmkoli útokem.
Sověty nemohou být nikdy přemoženy blokádou.
Jejich průmysl je bezpečnýpřed leteckým útokem, po
něvadž nejdůležitější průmyslová střediska jsou 4000 až
6000 kilometrů od hranic.
tomu přistupuje síla revoluční myšlenky a odhodlaná
snaha těch, kteří jsou u moci, aby provedli světovou re
voluci.
S tím se lord Londonderry vrátil domů a sdělil to
nejen skupině státníků, ke které náležel, ale vydal i o tom
knihu. Mezitím to, co se jevilo_jen jako blýskání na bouři,
stalo se bouří skutečnou. Ve Španělsku vypukla rudá re
voluce se všemi hrůzami společenskéspodiny a současně se
ve Francii dostala moci vláda Lidové fronty. Nebezpečí,
že se bolševismus usadí vítězně u bran Anglie, bylo ne
klamné a přibližovalo se každým dnem. Stalin revoluci při
slíbil otevřeně pomoc.Evropa, trpící nezaměstnaností,stala
se živnou půdou pro myšlenky ničivého režimu a rekrutýrskou oblastí vojáků rudé revoluce. Dalo se při tom čekat,
že sovětskýkolosvyužije situace a dá se na pochodod svých
hranic do Evropy.
Tehdy v Anglii usilovně přemýšlejí o pěti bodech, které
předložil Adolf Hitler markýzi Londonderrymu.A právě ve
dnech, kdy „zázrak u Madridu“ rozpálil naděje všech bol
ševických stoupenců v Evropě, přichází životopisec rodiny
Chamberlainů a důvěrný přítel vedoucích anglických stát

níků, publicista J. L. Garvin se sérií článků, ve kterých
navrhuje, jak to zařídit, aby proti fanatismu bolševiků
bojoval fanatism nacionálni revoluce, aby NěmeckoAdolfa
Hitlera mělo také disposici180 milionů obyvatel a velké
oblasti surovinové a potravinové, a aby se mu tak umožnilo
státi se vojenskou, hospodářskou a ideovou protiváhou So
větů, před útoky Sovětů nezranitelnou.
Úkol

Německá

na evropském

Mississippi

Dne 21. března 1937píše v Observeru: „Jestliže se mo
hutná sovětská moc udrží a poroste jako až dosud, její ob
rovské rozměry a vojenská moc učiní ze všech sousedů
trpaslíky, zůstanou-li osamocenými.V zájmu západní civilisace bude třeba protiváhy a hráze v několika příštích le
tech nikoli proti Německu,„ale proti rudému carství, prostí
rajícímu se meziBaltickýmmořem a Tichýmoceánem“.Tato
protiváha a hráz může být vytvořena jen reorganisováním
a federací Střední Evropy pod německýmvedením“.
„Říše nacionálníchsocialistů stoií v bojovnýchřadách a
bude tak dlouho, jak bude nutno stát proti bolševickénad
vládě. A pustí se s ní do zápasu na život a na smrt, bude-li
toho nakonec potřeba
pro světový mír,
... Jsme-li vážně
musíme osvěžit svou představivost,
rozšířit názory, zocelit
morální odvahu Žádné žárlivé nebo ustrašené pohnutky
nesmějí nás ani vésti ani odstrašovati. Dopřejme německé
rase, aby také ona měla poslání, úkol a cíl odpovídajícíjejí
velikosti a poskytující mírové řečiště její nevyrovnatelné
organisační energii.“
Aby Německomohlo dělat protiváhu a hráz sovětskému
Rusku, navrhuje Garvin dne 14. března 1937 takovéto
řešeni:
„Germánské rase se musí přiznat široký úkol. Jaké by
bylo pole tohoto poslání hospodářského a politického? Za
hrnovalo by většinu oné velké zeměpisnéoblasti v Evropě,
rozčleněné a desorganisovanépoválečnými smlouvami ve
jménu osvobozenínárodů — ,a „balkanisované“,jak zní živé
a pravdivé označení,které se ujalo u všech inteligentních
pacifistů.Druhá ž hlavních podmínekkonstruktivního míru
v Evropě vcelku je ta, že velká část „vlastní východníEvro
py“ má býti znovu vybudována za německéhovedení. Zmí
něná východní oblast leží mezi německýmstředem pevniny
a hranicemi sovětskými.Nejdůležitějšíjejí část se prostírá
podél Dunaje. Ne nadarmo v dnešní politice stejně jako v
minulých dějinách Dunaj, největší říční tepna Evropy, čer
pá své vody ze Říše nežli se vydá na pochod napříč nebo
podél mnohýchnárodů a vleje se do Černého moře .. Tato
.
rozlehlá území, přírodou spojená, ale nyní naprosto neroz
umně roztříštěná rasovými protiklady a z toho plynoucími
zešněrovanými národními hospodářstvími, jsou výbušnou
krajinou, neboli „pásmem zemětřesení“ evropských záleži
tostí ... Těsnější jednota a svobodnějšío-bchodmezi všemi
těmito národy nebo rasami by je povýšily na mocnost, za
jistily by jim bezpečnost a zvedly by je do takové výše
blahobytu, jaké že dosáhnou nikdy by doufat nemohly...“
„A nyní, jaká by byla politická stránka tvořivého míru.
To — o tom není sporu —•je kritickou stránkou, hlavním
bodem celéhoproblému. Na všech stranách trčí obtíže jako
na počátku všech velkých konstruktivních pokusů v ději
nách, ale žádný, kdo se touto otázkou zabývá, nemůže po
chybovat, že problém musí být vyřešen prostředky buď
násilnými nebo mírovými. Proč tedy ne prostředky míro
vými? Jinak dojde válce —^a po ní další a další —
až nastane užší jednota a mnohem svobodnějšíobchod na
mnohem širších základech. Povahu tohoto případu, ač ne
v celém jeho rozsahu, nám osvětlí, toho si buďme všichni
pamětlivi, hluboké proroctví nikoli Němce, ale jednoho ze
zakladatelů českéhoobrození,Františka Palackého: „Kdyby
Rakouska nebylo, bylo by je nutno vynalézti.“ A to je
pravda ve své podstatě, ačkoliv dnes jde o rekon-

Prítmnostv
měřítku,
strukci
jak jsme viděli. Ač
ve větším
koliv historická monarchie habsburská byla v posledním
období přežitým politickým útvarem, přece jen byla obdivu
hodným hospodářským systémem s podmínkami mnohem
lepšími pro celkový lidský blahobyt a pokrok, nežli jsou tam
dnes, kdy její místo zabraly její roztříštěné části a kdy mezi
odloučenými státy vládnou balkánské neshody. Je potřeba
účinně je spojit dohromady i s Německem podél celého toku
Dunaje, jako jsou semknuty americké státy kolem jiného
„říčního starce“, kolem Mississippi.“
Takové řešení najednou viděli Angličané jako nezbytné,
má-li být zabráněno, aby se bolševismus nepřelil z ruských
stepí do staré kulturní Evropy a neohrozil sám křídový
útvar Albionu. Garvin nemluvil tehdy za sebe, nýbrž za
státnickou část Anglie, zřejmě na její pokyn. Když bylo
Angličanům zle, chytali se tedy i hřívy koně, na, kterého
se dosud nikdy neodvážili sednout. Německu dávali mož
nost konat své kulturní poslání a v oblastech na východ
od sebe a v povodí Dunaje nalézali pro ně možnost, jak vy
rovnat počet svého obyvatelstva s lidskou reservou sovět
skou a nahradit nedostatky surovinové a potravinové v ob
lastech, které by Německu umožňovaly při známém jejich
geniálním využití techniky dohonit a předstihnout přiro
zené výhody sovětské. Německo mělo spojit státy střední
a východní Evropy a proti fanatismu revoluce bolševické
postavit fanatismus revoluce nacionálně socialistické.
Sovětská

sfinga

a druhé

kolo

o Evropu

Ale mezitím se mnoho změnilo. Bolševické nebezpečí
díky německé a italské pomoci bylo ze západní Evropy za
žehnáno. Sověty, vidouce, že toto první kolo jejich zápasu
o západní Evropu nemohou než prohrát, stáhly se do sebe,
odpravily nemilosrdně všechny, kdož byli jiného mínění než
Stalin (Tuchačevský, Bucharin a j.) a staly se záhadnou
sfingou, jež se zahalila do zlověstného mlčení. A nikdo ne
věděl, je-li to slabost nebo síla, pokání nebo zlobná zatvrzelost.
V těchto dnech sfinga promluvila. A promluvila tak, že
to vyvolalo u Angličanů a Jankejců blekotání a „pískání v
lese“. Straší jim pojednou v hlavě otázky: Jsou Sověty
opravdu tak silné a ponechaly si hlavní síly jako poslední
trumf nakonec, anebo melou z posledního? Je skutečné
nebezpečí, že se převalí do Evropy a usadí se naproti Dô
veru a Plymouthu anebo je to jen klamný přízrak? Vy
drží Německo tento nápor? V roce 1937 se domnívala
Anglie, že jej Německo vydrží i tehdy, když mu budou
dány -k disposici hospodářské i lidské prostředky pouze
střední Evropy. Ale od té doby Německo soustředilo ko
lem sebe nejen státy podunajské, ale všechny státy evrop
ské. Hlavní tehdejší překážka německého poslání na ev
dis
ropském kontinentě, Francie, dává sama Německu
posici všechny své hospodářské zdroje pro boj s bolševismem. Evropa celá až na Anglii utváří val proti bolševismu za vedení Německa.
Dokud tedy je naděje, že Německo bolševickou vlnu
zadrží, blekotají Angličané o tom, že se bolševismu nebojí.
Kdyby měla přijít na ně skutečnost toho rázu, jak její předchuť zažili za revoluce španělské, chytali by se zase i „nej
divočejšího“ koně za hřívu, aby z nebezpečí vyvázli. Osvě
žovali by pak svou představivost a rozšiřovali názory, jak
je tomu vybízel Garvin. A jestliže tehdy dávali Němcům
východní a střední Evropu, kdož ručí za to, že by pak
špendlíčkem nehrabali Německo a nedávali mu celou Evro
pu ku pomoci, jen aby nebezpečí zažehnalo. Od horké
plotny se ruka sama odtrhne. Je dobře si připamatovat,
jakým způsobem se toto odtrhnutí dálo už jednou, když
byla Anglie v nebezpečí, že se o rudý oheň spálí. A když
si to připomeneme, mnohých svých politických pošetilostí
se rázem zbavíme.

poznámky
Dluh

umělcům

i národu

Nacionálni socialismus
a fašismus usilují o nejširší zpopularisování umění, zpřístupnění
od
a přiblížení všech uměleckých
kazů církevní, feudální i měšťanské éry dělnému lidu a uzpůso
citům a potřebám
bení i objasnění
soudobé tvorby přirozeným
pracujících
mas. Bolševici tak činiti nemohli; po věky shromažďované sbírky, galerie a musea ruské šlechty a klášterů
byly
2idům a
zničeny nebo zašantročeny
buď vandalsky
americkým
výtvarná produkce Sovětů nesloužila výchově a radosti lidu, ale
ohlupování
a rozkladu ciziny.
O tom všem se v Praze ještě před čtyřmi, pěti lety nedalo
mluvit! Pražská demokracie
znala lid jen ve své zplagované
úsalonů jej příliš nezvala. Musela se to
stavě, ale do uměleckých
tiž za jeho stav stydět,,.
A přece to byl českjý dělník, drobný řemeslník
a zaměstna
i Národní divadlo
nec, z jehož nadšení a groše bylo vybudováno
názorem a zájmem obrodilo
a je to opět on, jehož přetavujícím
tak krátké době české umění, jakmile mu bylo
se v poměrně
Čechách
německého
řádu v
po obnovení
a na Moravě, tentokrát
nacionálně-socialistickou
neseném
revolucí, umožněno
poznovu
čestně a volně vejít do výstavních,
koncertních
a divadelních
síní.
novým divákům byla letos ta
Jistě se značným zřetelem
representativní
výstava »Umělci národu«,
ké instalována
uka
zující souhrn prací 180 malířů a 60 sochařů české přítomnosti.
půdy, živící
hluboko do odvěků
úrodné
Je to počet, zabírající
umění naší domoviny! Ale, právě ona šíře záběru je asi z hlav
ních příčin, proč i letos, přes veškerý znatelný instalační
i orpokrok, nepodala
ganisační
výstava »Umělci národu« nikterak
neroztříštěný,
snadno poučující a podnětný obraz našeho vybra
ného, obrozeného
umění, aniž poznovu upadla do škatulkování
generačních
technik,
či názorových
sousedství
a roztěkávání
předem nepřipraveného,
prostého diváka,
odjinud nepoučeného
přicházejícího
na takovou národní výstavu ne ze společenského
závazku, ani pro ukrytí se před náhlým deštěm, nýbrž z nejry
zejší touhy po poznání, uspořádání
a ověření. Zatím co vybra
ným návštěvníkům,
z nichž jsou mnozí na slovo vzatí odborníci,
jsou celou plejádou znalců podávány obšírné výkladv. zájemcům
mimo oreanisované
hromadné návštěvy a výpravy (které, mimo
chodem. pramálo vyhovují klidnému, vroucímu užití výstavy!), ne
dostane se vvkladu vůbec, neboť jinak objemný kataloe: kromě zá
sadního slova, má jen výčtv sooluupracOvníků
a pak akademická
který nepřišel
data s ciframi cen. Osamělý, drobný návštěvník,
podarky a dary umělce svému
nakupovat,
ale nadšeně přijímat
národu, ocitá se v bludišti silných, ale rozbitých dojmů, podléhá
informa
náhodám, vlivu cen, svým starým, někdy pochybným
cím a tomu, co nějaká odmítnutá také veličina šušká v zákoutí.
Tak by se, věru, nemělo napříště zacházet s darem umělců a vdě
kem národa!
uměl
Taková příležitost,
jako výroční výstava příkladných
ců ze všech generací, spolků a. koutů Čech a Moravy, měla by
veřejným
učilištěm,
autoři
kde
odborníci
měli
by
stát
zce
se
a
denně hovořit v celém velikém cyklu o sobě, o
la pravidelně,
práci, o poslání a proměnách
českého výtvarnictví
a kdyby to
obtížemi, pak musí
snad bylo spojeno s příliš nepřekonatelnými
dostat nikoli ceník, ale živou knížku, učebnici, ob
návštěvník
jektivní a srozumitelnou
— a když si ji v klidu a tichu vvstavv
před ní přečte, musí znát Šimona, Nechlebu, Silovského, Rabase
všechny
zaslechnutí,
ale
druhé nejen podle ceny a náhodného
a
práce a pak te
podle díla a zapojení v proudu naší výtvarné
malíře těžké
podobizen,
prve pochopí malíře representativních
monumentů
práce a zpívající země, výtvarníky
i Richtery a Rélinky, mužně a úderně otevírající
okna alšovské chaloupky
va
jara!
nutí nejpříslibnějšího
Marek
Němci

a češi

všemi prostřed
republikánské
Politikové
éry se vynasnažili
ky, aby u nás vnesli do širokých vrstev lidu vědomí, že boj Če
Z tohoto falešného
chů s Němci je hybnou pákou našich dějin.
zaměření se posuzovaly veškeré události minulé i přítomné doby
A přece se i za
se dělat uzávěry pro budoucnost.
a neváhaly
éry vyskytli mezi záplavou »tři sta let jsme úpě
republikánské
li« lidé, kteří otřásali základy tohoto dogmatu. Vzpomínám
na
Če c h ů s
Boj
Rádla,
příklad
profesora
na knihu
českoproblém
době,
kdy
Vyšla již roku 128, tedy v
Němci.
se
nčmeckého
spolužití ještě nedostal do ohniska světového zájmu.
tehdejšímu
Nezávisle
od všech vlivů a přímo v protikladu
mínění pronáší profesor Rádi věty, které dnes svědčí
ustálenému
bystrozrakú.
Dnes v odstupu
a politickém
o jeho prozíravosti
částí
dotknouti ss některých
čtrnácti let je obzvláště zajímavo
jeho knihy.
poli
Hned v předmluvě
se setkáme s větou o neprozírayych
ticích, kteří se domnívají, že by »diktát vítěze ve Versailles a St.
prá
Germain mohl být posledním slovem« v ohledu politickém,
slovem diktáty protireformační
vě tak, jako nebyly posledním
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ho
nebo edikt z Nantes v ohledu církevním. Jaký to protiklad
nosným slovům o vítězství spravedlnosti
ve Versailles jako záruce
Evropě.
parlamentu
jako
Spisovatel
adresuje
ostrá
slova
i
mirii v
kde prý sice
instituci, jejíž důležitost se přeceňuje
a demokracii,
má vítězit pravda, ale vítězí jen většina a kde je zaručeno, že
je tak těžko nalézti
V demokracii
má většina vždycky pravdu?
dělžtko mezi vůlí (rozuměj lidu) a zvůlí (rozuměj většiny). Rádi
poli
také neváhá vyslovit nesouhlas s vysloveně protiněmeckou
Problém spolužití Čechů a Němců
tikou bývalého Československa.
republikánské
éry
českomoravském
prostoru
odbyl
pro
se za
v
odpovědných
míst:
hlášením
Němcům.« Při tom se však cílevědomě
»Necítíme nenávisti
Němcům vnikla lidu do krve.
usilovalo o to, aby nesmyslná záší
Podařilo se to jen částečně a ještě jen na exponovaných
místech.
tohoto úsilí byl mythus o prastarém
boji
Vydatným pomocníkem
Čechů s Němci. Tento mythus se rozšířil do širokých vrstev lidu
událostí.
líčených
historických
Autoritou
vlivem falešně
popu
tendenčně
lárních historiků
byl Palacký, který si sám neváhal
přizpůsobit
historii v souhlase Se svým politickým
programem.
Polabských
Vzdychali
jsme spolu s Kolárem nad záhubou
Slovanů a naučili jsme sp vidět! v jejich zániku nepřátelský
akt
Čím však byl opravdu? Uvědoměme
němectví proti slovanství.
dnešní forma
si dobře, že v tehdejší době prostě neexistovala
dnešní pojmy, dnešní terminologie.
nazírání,
Slovo národnost,
byly v dnešním slova smyslu neznámy. A zůstaly
vlastenectví
neznámy
ještě hodně dlouho až do doby romantismu.
Teprve
politika moderní doby měla Čechg vidět v zápase proti sever
zášť. Vždyť se tohot/o vyhlazovacího
německou
ním Slovanům
boje zúčastnili Čechové činně právě tak jako Poláci. Byl to pros
tě zápas křesťanské
idey (či expanse
katolické
církve)
proti
níže stojícímu
nepopiratelně
pohanství.
A nový světový názor
byl šířen, bylo-li třeba, i ohněm a mečem.
— křesťanský,
Naši historikové
pasovali svátého Cyrila a Metoděje na ry
tíře slovanství.
V podstatě však nešlo o nic jiného, než o boj
složkami
vý
katolické církve západní
církve
s disidentmmi
chodní a o otázku jurisdikce
— církevní pravomoci.
posila
Kutnohorský
dekret, líčený historií jako významná
češství. je jen velice problematickým
přínosem.
Podívejme
se,
pražské uni
jaký přinesl užitek. Jen pozvolný zánik kvetoucí
versity. která měla kosmopolitní
ráz a její nahrazení
universitou
jesuitskou,
úplně bez Čechů, ale ne proti Čechům, protože jesuitství nemělo vysloveně protičeskou
tendenci, která se mu při
suzuje. Jesuité byli prostě emisary papežské svetovlády,
ne ně
mectví. Ve sporech o přiznání hlasů na universitě
se hodně na
Čechovi se zdálo
povídalo o národech
modernímu
a každému
přirozené, »aby Čechové měli tři hlasy. Němci pak a cizinci pou
že se nejed
aby vysvětlil,
ze jediný«. Ale nikomu nenapadlo,
nalo o národy v dnešním slova smyslu, že národy universitní
byly spíše jakési kluby a že byly vytvořeny
podle politických
útvarů v sousedství pražské university.
Důkazem toho je, že na
příklad na pařížské universitě
náleželi Čechové i Němci
ná
rodu, t. j. klubu anglickému.
Mluvíme-li
tehdejší
doby, musíme si uvědo
o vlastenectví
mit, v čem záleželo. Byla to oddanost — loyalita
panovníkovi
a nic jiného. V tomto smyslu mohli tedy být jak Češi, tak i
českého krále a s ním
Němci dobrými vlastenci, t. j. poddanými
mnohdy Německé říše.
Tyto jen náhodně vybrané příklady z českých dějin ukazují
podkládání
historických
událostí v českomoravském
nesiitysinost
boje mezi Čechy a Němci z ná
prostoru ideou nesmiřitelného
důvodu.
rodnostního
nedomyšlenost
těch
Je to jen příznačná
Čechů, kteří by se jí ještě chtěli oháněli a neschopnost
polovžít se do myšlení a vůdčích ideí jednotlivých
mielektuála
epoch.
veliký myslitel
Náš skutečně
Komenský
označuje
německou
jednotu za sestru ze všech nejdražší.
Kam utekla v tomto pří
česko německé
padě myšlenka
nesmiřitelnosti?
O Komenském
tvrdit, že nebyl Čechem* a to dobrým
se snad nikdo neodváží
Čechem. A jak se shoduje s tradiční ěesko-německou
nenávistí
fakt, že doby úpadku i rozkvětu přicházely
na oba národy sou
časně?
českomoravském
Před devatenáctým
stoletím nebyle
probojů, ty byly vynalezeny
storu národnostních
ve smyslu nesmi
účelům.
nepřátelství
řitelného
politickým
teprve později
úkol
P octi ví čeští myslitelé si již dávno uvědomili historický
českomoravského
prostoru jako kulturní
spojky německé vzdě
Svědčí o tom slova Augustina
lanosti s východem.
Smetany:
»Naše vlast má zjevné povolání přijmout! a východním kmenům
slovanským
doručiti
vzdělanost
německou,
slo
která předešla
vanskou jako klasická německou a východní klasickou ...« Pak
pokračuje:
»Běda vám Čechům kmene slovanského,
kteří byste
chtěli nenáviděti
Němce svobodné,
zneuctíte
tím dílo svých
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šéfredaktor

kmenovců, kteří za nás všechny toho tolik podnikli
Běda vám
...
lásky. Ještě
jste se nestali svobodnými.
všem, postrádajícím
Národové svobodní se nemohou vzájemně nenávidět.«
Jarmila
V a z a č o vá
Nové

zásady

ve správě

obcí

Dnešní správy obcí nutí
připomínce
a úvaze o tom. iak
se u nás svého času tak zvaná demokracie přímo rozplizla v pře
hnané starosti o t. zv. lidové, po případě poměrné zastoupení. Jsou
to dnes většinou do jisté mírv úzké sbory správních komisí, kte
ré spravují malé i větší a velké obce. někde samotní komisaři.
Ükol. který kdysi plnily sbory devíti až šedesátičlenné.
plní dnes
sbory šesti až dvanáctičlenné.
Sotva lze říci. že s menším zdarem.
-Aniž se dotýkáme způsobu, jakým jsou zástupci obce na svá
místa povoláváni,
početnosti
chceme si především
povšimnout
sborů. Demokratičtí
zákonodárci se nechali patrně vést předpokla
čím
širší
tím
více
správě
veřejných
dem, že
budou sbory,
bude na
věcí zúčastněn lid- Snad si také připomínali
lidové přísloví »Čím
více hlav. tím
rozumu«. Výsledek však spíše bvl čím více
sprá\ců. tím méně pracovníků a čím více hlav. tím více chaosu.
Zásada zastoupení má své určité meze. ne nepodobné fvsikálnímu
zákonu, že kapacita výkonu stro.ie neroste automaticky se zvětšo
vanými jeho rozměry a podobné konec konců i bernímu zákonu,
že \Tětší daňové sazbv nepřinášejí vždy z\všené vvnosv. ale někdv
dokonce ma.ií za následek pokles \Tvnosu.
Měla-li obec o 1.200 obyvatelích
patnáctičlenný
zastupitelský
sbor. nebo obec o 6.000 obyvatelích třicetišestičlenný
sbor. bvl to
přepych, plýtvání silami, časem a rozumem, kterv se mohl daleko
lépe uplatnit jinde. Nebylo vzácné, že se slavné obecní zastupi
telstvo muselo několikrát
strážníka
sejít a usnášet o jmenování
a že třeba desetkrát se jednalo a hlasovalo o zadání stavbv obyt
ného domu a podobně. V malicherných
sporech o vybavení bvtů
v činžovním domě se pak nakonec ztrácela věc sama. Tvto sborv
vlastně
skupiny,
kterých
skládaly
ze
se
a které se dokonce ho
—
nosně označovaly jako politické kluby — se podobaly sedlákům,
sporu.iícím se o meze a prosoudivším
celé usedlosti- Rád voleni
do obcí rozlišoval úzkostlivě obce deseti skubin. zatím co německé
obecní zřízení — arci nové obecní zřízení, které se také muselo
učit a naučilo se z chyb — vystačí s třemi skupinami a zastoupe
ním do 10.000 obyvatel dvanáctičlenným.
pře§ 10.000 dvacetičtvrčlenným a pro zvláštní skupinu třicetišestičlenným.
Ponecháváme
přitom stranou, že české obce musely mít dvojí sborv (zastupitel
stva a rady).
Demokratický
zákonodárce
kdvš
bvl také příliš úzkostlivý,
vyměřoval
dobu života volených sborů. Většinou ii určil čtvřmi
lety. abv pak pod tlakem okamžitých politických poměrů prodlu
žoval tuto lhůtu na šest let a více anebo i pak, z obav před
tolik vychvalovaným
soudcem, totiž volbami, na neurčito. Němec
ké obecní zřízení stanoví funkční období tak zvaných čestně úřa
dujících funkcionářů
na šest let a jeho úřední (placení) funkcio
náři (starostové a přísedící) ve větších městech jsou povoláváni
dokonce na dvanáct let.
V těchto rysech se výrazně projevila skutečná potřeba sne>řádaných komunálních
správ po větší stálosti, jednoduchosti,
ale
hlavně také odpovědnosti, kterou nelze tak snadno přesunout nebo
svalovat na druhého, třetího aid- Menší sborv. funeující v delších
obdobích, si nedovolí přepych dělit se a vyčerpávat
v neplodném
škorpení a hašteření o nějaká také právaTvto poznatky najdou zajisté odezvu v příštím autonomním
českém komunálním
zákonodárství.
Jan Z i ž

a

Výroba

otrávené

inteligence

V jednom článku Přítomnosti
byla velmi vhodná zmínka o
»realistech«. Zdálo by se. že dnes .ie této »sektě intelektuálů«
iiž
definitivně odzvoněno; je to však pouhé zdání. Realistu objevit ie
ovšem práce nesnadná- Existuje však jeden společný znak. podle
něhož lze jej zaručeně odkrýt: .ie to přímo úžasná osobní zbabělost,
která se projeví okamžitě, kdy .ie nutno nějakou věc řešit zcela
jednoznačně, případně i za cenu určité osobní odpovědnosti. Pravý
»realista« začne v tomto případě dlouze a široce mluvit o objekti
vitě v posuzování každého a tedv i tohoto problému, až okolí una
ví a pak prosadí svůj veskrze subjektivní názor, ale takovým způ
sobem, že projeví-li
svede zcela ne
se později jeho nesprávnost,
stydatě vinu se sebe buď na podřízeného, sedí-li dosud na místě
vedoucím, nebo i na nadřízeného,
pokud se mu to podaří. Mladí
lidé v kancelářích, plní chuti
činnosti, bvva.ií lidmi tohoto druhu
zcela systematicky
znechucováni
a odrazováni od každé iniciativní
práce a nakonce. otráveni. A mám doiem. že právě tohle si tit«
pánové přejí: inteligenci otrávenou a vzdalující se práce.
-jh-

Vychází -každého prvního v měsíci, dvanáctkrát do roka. — Vydává Melantrich
Účet pošt. spořitelny 64064. Nevyžá
a. s., Praha II, Václavské n. 30. Tele}. 214-51.
doručného
36.—, včetně
dané rukopisy se nevracejí. Předplatné na rok
doruč.
3.—-,
0.30. Jednotlivá čísla
18.—, včetně
0.60, na pul roku
tiskárna.
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BRUNEM

Na paměť svého syna Bruna, který zahynul ve věku třiadvaceti let
při leteckém neštěstí u Pisy 7. srpna 1941, napsal Duce Italie
BENITO
MUSSOLINI
knihu, v níž líčí Brunův život, jeho letecké úspěchy a jeho tragický konec.
— Dílo není
dar na účet
Poštov
ve volném prodeji a lze je získati pouze
za přiměřený
ní spořitelny
čís. 3000 „N adace
i“. — Knihu zasílá přímo
Bruno
Mussolin
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Vám
vydrží,

ochranu

znamená

kůži!

pro

Čím slaběji krém nanesete,
tím docílíte krásnější a trván*
livější vysoký lesk. Vaše obuv
Vám bude vděčna za pečlivá
ošetřování.
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