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Emanuel Moravec:

Proč ten spěch?

L)ouhé čtyři měsíce nás dělí od presidentských voleb
ve Spojených státech. V červenci budou tomu také

čtyři roky, co-Roosevelt zahájil svou volební kampaň
slavnostním ujištěním, že za moře nepošle jediného ame
rického vojáka. Po třetí byl zvolen 5. listopadu 1940, ale
už v listopadu 1938 byl s Churehillem tajně dohodnut, že
za moře pošle miliony amerických vojáků, jen co bude
mít na další presidentské údobí zajištěnu moc nad svými
prostoduchými Babitty. Při tom počítal, že předstoupí ifo

\ čtvrté před své voliče už jako. Pán Světa, jako vítěz nad
Velkoněmeckou říší, kterou plánoval porazil v roce 1943,
a jako pokořitel Japonska, které chtěl zlomit v roce 1944.
Proto ve svém velikém projevu již 29»-prosince 1940
prohlásil, že »Spojené státy musí představovat veliký
arsenáL demokracie«. V novoročním poselství 6. ledna
1941 vystrašeně tvrdil, žé*»nikdy ještě nebyla Amerika
tak vážně ohrožena, jako dnes« a že Spojené státy musí
v největší míře zbrojit a Anglii dodávat zbraně, aniž by
za to žádaly úhradu.

Jestliže v Anglii nedávno se povídalo, že tato válka
bude ještě v Evropě trvat dva roky, pak se musil Roose
velt pochopitelně rozčilit. Nemůže čekat. Potřebuje
ještě v tomto létě nějaký pronikavý vá
lečný úspěch. Proto se ujal sám se svým židovským
štábem vedení celé války na spojenecké straně a proto
vyrazil nyní jak proti Evropě na souši, tak proti Japonsku
na moři. Je to strategie nedočkavce, který doufá, že přec
jen někde něco povolí. Původně se totiž zdálo, že Roose
velt s rozhodnými operacemi ve Východní Asii posečká,
než se vypořádá s Evropou. Operace v Itálii, letecká te
roristická ofensiva a sovětské naléhání ukázaly, že s Evro
pou to nebude snadné. V Asii volá o pomoc Čankajšek,
který stržil těžké porážky v provinciích Honanu a díu-
nanu.

Roosevelt mohl počkat, až bude mít ještě více vy
cvičených vojáků a až jeho válečné loďstvo dalšími stav
bami ještě více vzroste. Mohl by, kdyby se byl o nějaký
ten rok nepřepočítal, a kdyby předstupoval před americké
voliče až teprve za rok nebo za dva. Poněvadž v nejbliž-
ších měsících musí skládat účty, nařídil soustředěný útok
jak proti Evropě, tak na Východě kombinované pozemní
a námořní operace proti souostroví Mariánskému. Má-
me-li nějak případně nazvat letošní nepřítelovo manévro
vání, tu je, nemluvíme-li o.bolševickém požadavku a po
třebě druhé fronty, označíme nejlépe jako válečný
podnik, vynucený severoamerickou vni
tř o p o 1i tie kou situací. Roosevelt vládne v třetím
údobí Spojeným státům 3 a půl roku a z toho 2 a půl roku
jsou v těžké válce, o rok déle než v prvé světové. Tehdy
měly Spojené státy 320.000 ztrát, z toho necelou čtvrtinu
padlých. V této válce podle japonských odhadů do květ
na letošního roku jen na Východě Spojené státy přišly
o více než 1 milion vojáků, z nichž čtvrtina jsou padlí,
a druhá čtvrtina zajatí. V Normandii za prvé dva týdny
přiznali Severoameričané 70.000 ztrát. Kolik je jich ve
skutečnosti? Kde jsou však ztráty v severní Africe a
v Itálii? Kde jsou ztráty amerického letectva nad Říší?
Dohánějí v počtech zajisté utrpěné ztráty ve Východní
Asii a v Pacifiku.. Pro Spojené státy tato válka je nej ná

kladnější a nejkrvavější válkou všech dob. Roosevelt řeší
svým způsobem současně také hrozivý poválečný pro
blém kapitalismu. Pomocí padlých snižuje tiše budoucí
armádu amerických nezaměstnaných.

Upospíchaná honba za úspěchem
v Tichém oceáně

Ač evropská bojiště jsou nyní velmi důležitá, přec
se zdá, že osud Rooseveltova předvolebního tažení se roz
hodne spíše na Východě. Americké velení u Mariánských
ostrovů snaží se zřejmě Japonce vyprovokovat rozhodné
námořní bitvě, kterou musilo,Odkládat 30 měsíců od zká
zy prvého válečného loďstva Spojených států Pearl
Harbouru na haVajském ostrově Oahu v prosinci 1941. To
hoto smrtelného ochromení Spojených států na moři vy
užili Japonci tomu, aby pronikli do severovýchodního
boku Austrálie na ostrovy Šalomounské a Gilbertovy a
aby obsadili všechna souostroví mezi Austrálií a Asií.
V Pearl Harbouru se rozhodl také osud Singapuru, Burmy
a Malajska.

Teprve po osmi měsících v srpnu 1942 odvážilo se
válečné loďstvo Spojených států, podepřené britskými
silami, opatrně na oceán a začalo podporovat pozemní
•operace proti japonským posádkám na souostroví Gil
bertově a Salomounském. Tato pomalu dva roky stará
americká ofensiva v Pacifiku, nazývaná ofensivou »ža
bích skoků« od ostrůvku ostrůvku, došourala se nyní
až Mariánskému souostroví, které je vzdálené od Ja
ponského souostroví 2500 km (ostrov Saipan). Roosevel
tovi vojáci zamýšlejí na MarianácfcJřídit mocnou leteckou
základnu, ze které by se dalo útočit proti Japonsku.
Z čunkinské Giny mají americká letadla asi stejně da
leko Japonskému souostroví, ale zásobování americ
kých letišť v čunkinské Číně materiálem bombardovacím,
pohonnými látkami a náhradními součástkami je velmi
obtížné, poněvadž se může z Indie dít jen vzduchem.
Také na Áleutách je zřízena americká letecká základna,
ale z té je do Tokia 3500 km. Abychom si učinili předsta
vu o leteckých prostorách na Východě, stačí připome
nout, že z letišť na Britských ostrovech nad Berlín je
800 km.

.
/

Americká ofensiva v Pacifiku je podnikem velmi od
vážným, uvážíme-li, že se ní Roosevelt odhodlal ještě,
než se zmocnil Rabaulu, který^eží v Bismarckově sou
ostroví a který představuje prvotřídní japonskou námořní
a leteckou základnu, ležící 2500 km na jih od Marian.
Rabauí je japonskou Maltou před čhve ř m i
Australie. Rovněž se ještě nepodařilo Američanům
odklidit všechny opěrné japonské body v souostroví Mar-
shalském a na Karolínách. Americké loďstvo, operující
u Marian, má hluboko v týlu Rabaul a Bougainville a
v pravém boku japonské základny marshalské a karo-
linské.

Japonci přirozeně nedopustí, aby jejich mateřské
ostrovy se dostaly na dolet amerických dálkových letadel.
Dvě pěší divise, které Američané vysadili na ostrově Sai-
panu v Marianách, potřebují trvalou ochranu silného vá
lečného loďstva, které prozatím je Japonci odhadováno
na 10 lodí bitevních a 20 letadlových. V této námořní
bitvě, kterou už dnes obě strany označují, za největší,
octnou se americké námořní eskádry v značné nevýhodě
proti loďstvu japonskému. Nejbližší britsko-americká ná
mořní základna je od Marian vzdálena přes 4000 kxa
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(australské přístavy). Při tom americké poškozené lodi
musí proplout na cestě do tědito základen podél japon
ských základen v Bismarckově souostroví, na Karolínách
a Marshalských ostrovech. Na Havajské souostroví je od
Marian dokonce přes 6000 km. Japonské námořní základ
ny jsou však od Marian vzdálény jen 2000 km a cesta

nim je kryta souvislým řetězem leteckých a námořních
bodů na souostroví Vulkánském a Boninském. Cím více
se totiž vzdaluje válečné loďstvo od svých základen, tím
větší je musí doprovázet pomocné loďstvo zásobovací,
které je velmi zranitelné a které zpomaluje manévrování
celé eskádry. Válečné^loďstvo, jež se odvažuje rozhodné
bitvy za nepříznivých podmínek dálkových, musí mít
zajištěnu naprosto bezpečnou převahu jak v dělových-
hlavních a rážích, tak také v letectvu. V. této válce Ja
ponci potopili už nepříteli 18 bitevních lodí, 28 lodí le
tadlových a 100 křižníků. Vážně poškodili 17 bitevních
lodí, 16 lodí letadlových a 58 křižníků. Do toho nejsou
ještě započítány poslední americké ztráty u Marian. Lo
děnice Spojených států v posledních dvou letech zajisté
nezahálely. Postavilý nové lodi a poškozené opravily. Ne
zahálely však také loděnice japonské, před nimiž kotvi
japonské válečné loďstvo v této válce dosud nedotčené.

Japonci mají nejen ve zvyku nechat nepřítele tápat.
Oni mají také tolik síly, aby se iríohli určitou dobu tvářit
jako podlomení a osláblí. Dobře se pamatujeme, jak se
američtí Babittové nafoukli, když Japonsko v roce 1940
chtělo se Spojenými státy sjednat nějaký modus viven
di. Japonsko tvářilo se skromným, ano pokorným, a tím
vlastně podnítilo Rooseveltovu nesmiřitelnost a řvavost,
kterou mu nedávno vytkl britský ministr Lyttelton. Co
provedli Japonci v roce 1940 v politice, to mohou dnes
sledovat i ve strategii, aby podnítili americkou lehkováž
nost. A tak jsme na východě letos svědky zajímavého
měření strategie samuraj ské se strategií židovsko-babitt-
skou.

Americké hazardérství i na západě
0

Spojené státy dosud nevedly žádnou velikou válku
od občanské války e»let šedesátých minulého století.
V prvé světové válce americký voják i s americkým ve
lením zklamali. Stačí vzpomenout ofensivy amerícké-ar-
mády v roce 1918 u St. Mihiel, která ztroskotala na desor-
ganisaci týlu a na taktické neschopnosti amerických štá
bů od divise počínaje. V této válce letos spojenci přene
chali Američanům vrchní velení snad proto, že nevědo
most a nezkušenost vždy slynou nepromyšlenou odvahou
a bazardností. Angličané pustili ochotně Rooseveltovy

-vojáky do bitevní čáry; budou se mít na koho vymluvit.
Jedno musíme uznat v dobrém měřítku věcí. Ameri

čané vsadili vše na kartu letecké převahy, která má vý
znam jak v operacích pozemních, tak také na moři. Ví
me, že Američané se svým letectvem přišli na pomoc
také bolševikům a že v týlu bolševické fronty byla zří
zena americká letiště, z nichž poltavské a mirgorodské
byla těsně před vyražením bolševické ofensivy pořádně
pocuchána. Přesto však letectvo zůstává jen zbraní pp-
mocnou, jako je jí dělostřelectvo. Jestliže Japonci pouze
nad ostrovem Saipan ve dvou týdnech zničili 400 ame
rických letadel a když nad Evropou Anglo-Američané
během dvou dnů ztratí 250 letadel s 2000 muži letec
kého personálu, pak i tu velkorysost a hazard mají mez.

Když 15. června německá zbraň »V 1« po prvé do-
lehla ha Londýn a jižní Anglii, mocné britsko-americké

•stíhací letectvo ukázalo se v koncích. Ochranná clona le
tecké převahy spojenecké nad jižní Anglií a Normandií
byla protržena a britsko-americké záložní divíse se všemi
zásobami jsou v jižní Anglii vydány těžkým úderům.
Německé velení však zbraní »V 1« šetří vlastní letectvo
pro jiné úkoly. V prvých měsících letošního roku nepřítel
vedl proti Říši a Evropě těžkou válku nervovou. Vypjal
až do krajnosti opefáce letecké a propagační, které však
německým národem nezachvěly. Musil tedy nasadit na

konec to, co si chtěl ušetřit, soustředěný útok vojsk všech
druhů na evropské pevnině. Poskytl Říši tím konečně
příležitost, aby mohla spočítat a oplatit všechny teho
hříchy.

Od 12. května trvá anglo-americká ofensiva v Itálií.
Od 6. června invase v Normandii, kterou doprovodili bol
ševici ofensivou proti Finsku. O třetím výročí války,,
s Moskvou spustili bolševici- také velikou ofensivu na
středním úseku východní fronty. Do této společné, předem '
propočítané a-Rooseveltem nedočkavě řízené soustředěné
ofensivy proti Evropě jako prvé varování zazněl hukot
zbraně »V 1«, která pustoší jižní Anglii. Němci za
hájili 16. června svou nervovou válku
proti Anglii. Zatím co letecké útoky německá města
spoutaly na jednu nebo několik hodin, zbraň »V 1« do
padá s malými přestávkami po celou řadu dní. Obyvatel
stvo jižní Anglie je zatlačeno do sklepů, továrny stojí,
pohyb v městech vázne. Obyvatelstvo ve zmatku opouští
města. A to vše je jen předehrou. Horší, mnohem horší
zkoušky čekají ještě Anglii, která se úslužně propůjčila
za americkou základnu proti Evropě.

Jak jsem zde L dubna uvedl, bolševici poznali v po
slední zimní ofensivě, že nestačí vlastními silami na pro
ražení německé obrany, posílené spojeneckými vojsky,
která se rozestavila na nejužším místě mezi Baltem a mo
řem Černým. postupu na Balkán a do Pobaltí potřebo
vali »druhou frontu«. V čísle z 1. května jsem ukázal na
risíko, které čeká Anglo-Američany, zasadí-ii své hlavní
zálohy na evropské půdě. Dnes z asi přes 10Öanglo-ame-
rických divisi, rozestavených z jara kolem Evropy, bylo
zasazeno již 30 do boje v Itálii a dalších 30 v Normandii.
Těchto 60 divisi musilo dostat za minulých 6 týdnů podle
utrpěných ztrát značné doplňky.

Pokud jde o německé síly, britské zprávy je odhadují
na 15 divisi v severní Francii a dalších 15 ve střední -
Itálii. Vidíme, že německé veleni čelí s úspěchem nepřá
telské ofensivě polovinou jejích sil, ač,nepřítel má při
tom převahu ve vzduchu. Spojenecká ofensiva v Itálii
trvá děle, než trvala německá ofensiva v roce 1940 prti
Francii. V Itálii po šesti týdnech německá vojska vykli
dila 50.000 km čtver. V Normandii však jen 3000 km
čtver. evropského území. V prvé světové válce, jak Chur
chill ve svých »Pamětech« doznal, Spojenci měli dvakrát
větší ztráty než Němci. V této válce mají ztráty třikrát
větší. Cím tyto ztráty omluví Roosevelt před svými voliči,
až se bude zakrátko ucházet po čtvrté o presidentský sto- ,lec? Židé vědí, jak lze široké masy oslnit, obelstít, pře-
Ihat a podvést. Vědí však také, že se širokými masami se
nic nespraví, začínaj í-li větřit katastrofu a pád.

Říše nehrozí naprázdno

Odveta, která nyní dolehla na jižní Anglii a Londýn,
ukázala, že Vůdce a jeho pomocníci nehrozí naprázdno, a
že zajisté mají po ruce prostředky, kterými ubrání Evro
pu proti bolšévísmu a kterými kapitalistické žoldnéře
zaženou do moře. Zbraň »V 1« není posledním nemilým
překvapením, jež potkalo spojence. Hlavně v Americe
spoléhali, že na šidítko »demokracie« nalákají slušnou
»pátou kolonu«, která vpadne německým frontám v ev
ropském trojúhelníku do týlu. Francie zklamala. Na Bal
káně Brožovy bolševické bandy dostaly v poslední době
tolik co proto, že je o nich málo slyšet. Evropa ví, že in
vasai generálové jsou kvartýrmajstry bolševismu.

Přítomnost v mnohém připomíná doby před čtyřmi
lety, když německé armády zahájily postup přes Holand
sko a Belgii do severní Francie, Prostoduší divili se od
vaze Říše, »oslabené« tažením proti Polsku a Norsku.
Tehdy musilo německé velení ponechávat značné síly na
sovětské nové hranici a v Norsku. Po pádu Paříže začali
mě naši pověstní šuškalové zdravit. Boj je dnes lítější,
ale Němci, jsou ještě tvrdší. Mají proti sobě nepřítele
s převahou materiálu, ale s velením, které se nevyrovná
německému, nepřítele, který nemůže čekat, poněvadž
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rika bez minulosti. Zde žijí mrtví se živými v těsném
přátelství. To není Amerika holé bezmyšlenkovité pří
tomnosti. To je Evropa, jež myslí v staletích a na staletí.

To bylo moje zjevení prvního dne po rozchodu
s Amerikou a s Atlantikem. A této Evropě přinášejí nyní
otroci ^amerických průmyslových center a chicagské obil
ní bursy svoje »osvobození«. Jestli, cítí také tuto evrop
skou skutečnost, jako jsem ji cítil já, a mají-li vůbec
možnost v tom strašlivém mlýnu smrti myslet, pak si
musí doznat se studem, že této pevnině nemohou přinášet
osvobození oni, nýbrž že by měli v ní stanout jako věří
cí v chrámu a bát se myšlenek svatokrádežných.

Jaké osvobození?

Ostatně, jaké osvobození přinášejí? Co za ně vymys
leli jejich mistři politiky? Co nesou/na svých praporech?,

Anglický konservativní list Truth se ptá: Dáváme při
invasi v sázku tolik lidských životů, že se neodvratně
v nás každém vynořuje otázka, proč vlastně bojujeme?
Ale na tuto otázku list nenalézá odpovědi. A zahraniční
politiku své země označuje za beztvárnou, amorfní.

Spojenci skutečně přicházejí do Evropy bez jakého
koliv programu. To, že nemají žádný společný plán příš
tího uspořádání světa, dokazuje nejlépe, .že to mezi nimi
neklape. Není možno najít program, který by se hodil
všem. To, co jsme až dosud slyšeli jako příští' plán, byla
buď holá propaganda, nebo dokonce více méně skrytá
vzájemná polemika.

Propagandou byla atlantická charta, která všem stá
tům v Evropě i jinde slibovala, že vítězství spojenců

'obnoví jejich odsunuté nebo\posunuté hranice a vrátí jim
jejich vlády dřívější. Byla zaměřena na získání emigrant
ských vlád a jejich přívrženců v národech jimi opuště
ných Nepočítala s tím, že válka je revoluce, která nezná
návratu do starých poměrů. Propagandou bylo i »čtvero
svobod«, jež pro svou neurčitost, hodící se pro kázání
v nedělních školách církevních, nikdy nevzbudily po
zornost širokých mas a tedy se i svého propagačního účin-
ku minuly. Propagační byl i plán ýčtyř řídících velmocí«,
které budou obšťastňovat poválečný svět svou patriar
chální starostlivostí. Vznikl proto, aby byl S.ovětský svaz
udržován stále při ochotě bojovat a aby tutéž roli, jakou
v Evropě ve prospěch Anglo-Američanů sehrály Sověty,
v Asii proti Japonsku sehrála Čína Čankajškova.

Se strany sovětské se pracovalo stejně propagačně.
Přijala se demokratická ústava, která všem novým so
větským státům slibovala naprostou samostatnost a ]en
zpavzdáli se doporučovala, že převezme jejich ochranu.
S velkým halasem rozpuštěna Korninterna. Aby dojem
obratu byl zesílen, navázalo se na carskou vojenskou a
politickou tradici, oživila se sláva Kutuzova a Alexandra
Něvského, znovu vzkříšena církev pravoslavná i s jejím
šedivým patriarchou a dokonce vyhrabána stará tradAe
slavjanofilská a panslavistická. A všude tam, kam vliv
Sovětů mohl vniknout, nasazena kůže beránčí. V Itr.lii
a Maroku přijata, maska vlastenecká a demokratická,
chválen soukromý majetek a svoboda projevu, paktová.-
no s dynastiemi jako v Jugoslávii, v Řecku nebo v Itálii,

a v Americe se šlo dokonce tak daleko, že komunistická
strana se »rozpustila«, t. j. přemalovala- svůj štít »strana
komunistická« na »civilní spolek«, při čemž ovšem podi
vuhodnou shodou okolností iniciály jakož i d,uch zůstaly
nezměněny.

Polemické plány obnovy

Vedle těchto plánů přišly však takové, za kterými,
prosvítají tváře šklebící se zlobně a ne tak rozpustile
humoristicky, jako za plány propagačními. To jsou plány,
jež bychom mohli nazvat polemickými. Sověty na příklad
trvají na svém přesvědčení, že po této válce budou nu-
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ceny se postarat o svou bezpečnost mnohem důkladněji,
než tomu bylo dosud. tomu žádají volný východ vel
kému oceánu. Sověty kontrolovaný, a soustavu vasal-
ských států, na Sovětech plně závislých. Proti tomu ‘
Antuo-Američané.přicházejí s plány naprostého rozkous-

x kování Německa. Tento plán polemisuje vlastně se So
věty, neboť říká: nač třeba vasalských států jako na pří
klad Polska a Jugoslawe, nebo Cesko-Slovenska,když po
yrálce nebude proti komu v Evropě bojovat? Němci jako
stát zmizí a my jsme přece přátelé? A chcěte-li mermo
mocí tam v Moskvě, zmizí třeba Němci i jako národ.
Svolíme,, abyste si miliony Němců odvlékli do syýtdr

4
.

fabrik na Urále a na Sibiři. Ale v Sovětech vědí, ze
kdyby se Angličanům podařilo v Německu svrhnout na
cionálni socialismus a v celo Německa postavit nějakou
politickou měkkotu rázu Scheidemana, nebo Brůninga,
že by Angličané a Američané používali tohoto Německa
jako »pevninského meče« proti 'Sovětům, jak se o to už
před desetiletími pokoušel Josef Chamberlain. Proto
trvají na myšlence vlastní soustavy bezpečnosti. Z toho
vzešlo ono Smutsövo zoufalé přesvědčení, že nakonec
zůstane v Evropě záštitě Anglie jen pás západních ná
rodů, jako jsou Španělsko a Francie, Holandsko a Norsko,
které je nutno vybudovat jako předmostí proti příštímu
nepříteli z východu. Ale Sověty nelenily a také do tohoto
plánu vrazily diplomatický klín prohlášením, že navazují
na svou starou politiku sovětských paktů a že úhelným
kamenem nové bezpečnosti Sovětů bude vedle východních
a balkánských států především Francie. A je možno si
představit západní val bez Francie? Na to se tedy objevil
nový plán západních spojenců. Proti plánu bezpečnosti
sovětské staví plán bezpečnosti světové. Jako Sověty na-
vázaly na myšlenky sovětských paktů, tak Anglo-Amerí-
čané navazují na myšlenku Společnosti národů. V této
myšlence je skryta polemika: Nač vám třeba sovětofilské-
ho Polska, sovětofilské Jugoslavie atd., když tu bude Spo-
lečnost národů, kde budou všechny státy zastoupeny, ale

--.kde hlavní slovo budou mít tři velmoci, Sověty, USA
á Anglie (Čína Už mizí z počtu!), a při tom tato Společ
nost národů nebude nějakým slabošským útvarem, ia-
kým byla Společnost dřívější. Bude mít svou mezinárodní
policii, své mezinárodní' vojsko, svůj mezinárodní soud.
A nebudou v ní rozhodovat jako dříve trpasličí státy,
nýbrž jen tři světové velmoci.

Přirozeně, že malé státy protestovaly, a mezi nimi
především holandský zahraniční ministr královniny emi-

4. grace, neboť plán znamená úplné zotročení malých třemi
velkými. Sověty pak zdánlivě s plánem souhlasily, ale
očividně hledají diplomatický dynamit, jak plán Ligy ná
rodů rozbít a přitom se zdát jeho nejoddanějším stoupen
cem.

Takové jsou tedy dosavadní osvobozovacíplány spo
jenců. Ani jeden z nich není plánem skutečným. Mohly
proto právem napsat New York Times, že Američané ne
mají pro poválečnou dobu vůbec žádného plánu, kdežto
Sověty mají bezpochyby plánů povícero. A britské Ca
tholic Times musely doznat, že »tak, jak věci nyní stojí,
pro malé zem5“jako Finsko, Uhersko, Rumunsko a Bul-
Jharsko je pouze jedna volba. Bolševisacenebo další Joya-
lita Německu.«

Bolševismus a politické sebeobluzování

Ale to platí nejen o Finsku a o státech východních,
ale o celé Evropě. Dosud jediná politická moudrost spo
jenců je plá^i na zničení Německa. Ale co bude potom,
až padne Německo?Nebudou pak pánem Evropy Sověty?

Nedávno prohlásil bývalý americký vyslanec v Lon
dýně, Kennedy, že vyhrají-li spojenci, pak veškeru moc
při znovuutváření Evropy a také Asie bude miti Sovět
ský svaz. Podobně se vyjádřil senátor Reynolds, předseda
vojenského výboru amerického senátu: Válkou proti Ně

mecku pomáhá se k moci nebezpečnému útočníku, jakým
je Sovětský svaz. »Budeme-li dále ustupovati sovětským
požadavkům — říká — nebudeme moci zabránit, aby
Sovětský svaz plně neovládl Evropu a Asii. Nikdy ne
pochopím, jak mohla Moskva tak lehce získat USA a •
Anglii pro své cíle. Celá Evropa bude prostřednictvím
systému komunistických států podrobena Moskvě. Tak
rozšíří Moskva svůj vojenský vliv až ke Kanálu.«

Tentýž dojem mají i mnozí v Anglii. Hannen Swaf-
fer z levice konstatuje v »People« na příklad: »Naše
zahraniční politika je velký chaos. Ztratili jsme nejen
krok s Moskvou,ale i s Washingtonem. V případě, že spo
jenci zvítězí, sovět Rusko se stane pánem celé Evropy.«

Ale invase děje se na nátlak Stalinův. Bylo by ne
bezpečné pro morálku invasních vojsk, kdyby také mezi
nimi vzniklo přesvědčení, že pomáhají svým náporém
že západu Stalinovi otevřít východní brány do Evropy
a osvobozují tak Evropu vlastně pro bolševismus. Proti
tomu bylo nutno něco podniknout. Především budilo se
zdání, že do posledního písmene se věří naprostému obra
tu Sovětů. V poslední své řeči líčil pokrytecký Churchill
Sověty jako režim, který svou demokracií se neliší už
mnoho-od ’demokracií západních. Byl v tom jakýsi poli
tický »couéisínus«,který patrně doufal, že věčným opa
kováním této sugestivní nepravdy přesvědčí bolševiky
samé, že jsou skutečně už »salonfähig«. Také americký
mísíopresident Wallace při průjezdu Sibiří dal najevo -své
přesvědčení, že mezi sovětskou Sibiří a americkou sku
tečností není rozdílu. Současně, aby se zdálo, že jsou na
Stalinových rozkazechnezávislí, odvažují se kapitalistické
mocnosti navenek ostřejšího gesta'proti Sovětům. Eden
v parlamentě popřel, že existuje tajná smlouva se Sověty
a že byly Sovětům v Evropě učiněny nějaké ústupky.
Američané rázně odmítli de Gaullovu provisorní vlá
du Francie, která byla sestavena za souhlasu Sovětů.
V Itálii odsunují drastičtějším způsobem, než až dosud,
vládu italského Kerenského, Bonnomiho, a dali jménem
Umberta prohlásit, že italský národ, není ještě zralý na
vlastní vládu a musí dlouho ještě zůstat pod vojenskou
kuratelou západních spojenců. Zdůrazňují zároveň, že So
věty dosavadními-ofensivami jsou značně zeslabeny a že
tato slabost se zvýší ještě tím, že za invase ze západu
není možno Sověty zásobovat jako dříve válečnými pro
středky z Ameriky a z Anglie. A kdyby přesto současný
úder Stalinův z východu se ukázal laviriou, pak operují
nadějí, že Německo ze strachu před bolševismem se ote
vře spíše pro invasní vojska ze západu, než pro bolše
vická z východu.

_
Ideovým dokladem těchto ilusí a navenek projevo

vané sebedůvěry a nezávislosti západních spojenců má
být nový projev Smutsův. Pojednou přestává vidět Evro
pu do poloviny obsazenou Sověty — jako ještě před čtyř
mi měsíci — a navrhuje zřízení Spojených států evrop
ských po způsobu Spojených států amerických. A v těch
to Spojených státech má vedoucí roli vésti Anglie. Co
přitom říká o Evropě, zasluhuje, aby se všude četlo. Pra
ví: »Jsme svědky vzestupu a pádu pevnin? Amerika se
zvedá jako nový svět. Asie se probouzí ze svého dlouho
letého spánku. Co je s Evropou? Zajde na rány, které sa
ma sobě zasadila? To je podle mého přesvědčení nejtíži-
vější bod dnešní světové situace. Evropa je srdcem lid
stva a její pád bude znamenat nezměrnou ztrátu toho, co
nám je nejdražší. Amerika nemůže zaujmouti její místo,
ani Asie. (Sověty jsou pro Smutse pojednou Asií!) A
Afrika nemá nároku na takovouto zemi!«

Myšlenku o Spojených státech evropských vyslovil
i britský vyslanec Ve Španělsku, sir Samuel Hoare. Pro
hlásil, že sjednocení Evropy, němuž došlo za této války,
má v sobě obrovské vývojové možnosti. Nebylo by prý
záhodno dílo Německa odbourat, nýbrž je třeba, aby to,
co dnes slouží prý zlému, v budoucnosti sloužilo dob-
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rému. Přitom naznačil, že tomu dobrému povede Evro
pu Anglie.

Ale je otázka, jestli obluzováním vlastní veřejnosti a
Sovětů nakonec neobloudili západní politikové sami sebe.
Rozhodně to, že-v roce Rooseveltových voleb (v listopa
du) se odvážili- útoku na atlnticky val a invase veikého
stylu, svědčí, že byli připraveni sklidit velký úspěch
á že tedy počítali jak se slabostí Německa, tak i s tím,
že sovětskému dravci jsou zuby vytrhány.

Konflikt rozpoutaných živlů

Spojenci nemohou mít žádný plán, poněvadž každý
má plán jen pro sebe. Po prvé v dějinách světa střetly
se síly dravých světovládných egoismů, které neznají
kompromisů s cíli jiných, ani syých dočasných přátel.

Sověty mají jeden jediný plán, od kterého není ústu
pu. Je to starý plán světové revoluce, jejž jim odkázal
Lenin a který směřuje ke světovládě. Stalin ještě přeď
rokem, jak znovu připomenul Max Karg v DNT, vydal
tajný rozkaž ke generálům sovětské armády, který je da
tován 16. února 1943 a byl nalezen v ukořistěných papí
rech plukovníka Poljakova. Rozkaz zní: Náš jediný cíl
jest a zůstane světová revoluce, diktatura proletariátu
v celém, světě. A jako já budu vždy panietliv přísahy,
kterou jsem složil u rakve našeho učitele Lenina, ani vy
nesmíte na tuto přísahu zapomenout. Myslete vždy na
třetí etapu, která leží před námi a která bude pro nás
rozhodující. Uzavřeli jsme spolky, poněvadž to bylo nut
né, abychom došli ke třetí etapě. Ale naše cesty se dělí
tam, kde naši nynější spojenci budou stát v cestě našemu
cíli. „ Ať si věří západní měšíácké demokracie, s nimiž
jsme uzavřeli spolek, že svou jedinou úlohu vidíme v
tom, vyhnat fašisty z naší země. My bolševici víme, že
naše vlastní úloha nastane teprve tehdy, až se druhá
válečná etapa ukončí...«

městnán válkou a nebude moci vyvážet. Budou-li žata-«
ženy do tfalky Sověty, budou nakonec tak vyčerpány, žat
budou potřebovat obnovu své země provést hlavně dovo
zem z Ameriky. Už dnes si Amerika na papíru zajistila
roční obchod se Sověty za deset miliard — až po válce
ovšem. Amerika dále počítá, že bude vyřazena na dlouho,
ne-li navždy, konkurence Evropy a že útraty této války
zaplatí za Ameriku Evropa úsporami svých obyvatelů, če
hož počátek byl zahájen natištěním osmdesáti miliard ne-*
krytých franků, jimiž mají býti-pohlceny úspory bohaté,
»spojenecké« Francie.

Amerika má tedy jediný cíl: Zničit veškeru ostatní
konkurenci a zmocnit se celého světa jako svého trhu.
Ví ostatně, že nestane-li se to, skončí tato válka pro Ame-<
riku 18 miliony nezaměstnaných a občanskou válkou ne
vídaných rozměrů.

Mezi těmito dvěma světovými imperialismy, sovět»
ským a americkým, se zmítá bezmocně Anglie jako za
jatec obou. Na nedávné konferenci dominií se chtěl sice
Churchill představit světu jako státník, stojící v čele ně
jakého půl tisíce milionů obyvatel a v čele imperia, které
je dosud ze všech nejrozsáhlejší. Ale demonstrace se mu
nepodařila. I když nevíme, co se za uzavřenými dveřmi

^ujednalo, ohlas, jejž vzbudila, nebyl rozhodně demonstra
cí síly.-Ukázalo se, že imperium je navzájem k sobě pou
táno vlákny pavučinovými, jež se mohou každou chvíli
roztrhnout. Vyjádřil to drasticky jeden americký žurna
lista, který prohlásil, že likvidovat britské imperium by
lo by pra Spojené státy možno, kdykoli by se jim za
chtělo. . .Tato válka je boj, při kterém není už.možný žádný
shnilý kompromis. Dvě neevropské mocnosti vyšly na vý-

,boj po světovládě a jsou hnány živelnými silami, které se.
nemohou zastavit, aniž by přivodily katastrofu pro kte
roukoliv z těchto velmocí. Třetí velmoc mezi nimi klesá
neodvratně ke dnu.

Za tímto cílem je dnes Sovětský svaz nucen neúpros
ně jít, i kdyby si přál obratu. Neboť válka mu nanesla
takové rány, že vidí možnost je zahojit jen tehdy, když se
to stane na účet Evropy. Potřebuje nejen miliony dělníků
evropských; kteří by mú dali do pořádku, co válkou bylo
zničeno, ale potřebuje také inventář evropského průmys
lu, aby pokúd možno nejrychleji obnovil výrobní kapaci
tu své země a nemusel přitom být odkázán na záludnou
pomoc kapitalistických států, na kterou se zejména těší
Amerika. Přitom tane mu na mysli, že fohoto obnoveného
průmyslu a zdatné pracovní síly evropské využije, aby
podkopal hospodářskou základnu Ameriky, o níž ví velmi
dobře, že sedí na sopce.

A cíl Ameriky? Šla do této války hnána vnitřním
hospodářským krachem a nevyřešenou otázkou dvanácti
milionů nezaměstnaných. Jak to velmi plasticky vyjád
řil list amerických kapitalistů, Fortune, za hospodářské
ho Nového údělu se pálilo obilí, házela se kává do moře
a pobíjela se prasata a dobytek, aby chlívy a chlívky byly
prázdné a ceny na bursách neklesaly; za válečného Nové
ho údělu se mrhá materiálerh na frontách ŕa pobíjejí se
masově lidé, aby s#e

udržely ceny a zisky v průmyslu-
Ale list sám vyslovuje-pochybnost, jak dlouho toto šílené
hospodářství se bude moci provozovat. Válka' byla pro
Ameriku jediným východiskem a je dosud největší nadějí.
Válka s Japonskem na příklad, byla vyvolána proto, že
Rooseveltův poradce v čínských záležitostech, Currie,
předložil výpočet tohoto rázu: Bude-li Amerika obchodo
vat s Východem, uspořádaným Japonskem, bude to obchod
ročně za rpčt miliard. Bude-li obchodovat s východem,
z něhož Japonsko bude válkou vyřazeno, bude to obchod
ročně za 15 miliard. A tato trojnásobná cifra rozhodla,
že se šlo do války s Japonskem. A podobná úvaha vedla
Roosevelta do války s Evropou. Bude-li válka, bude v Již
ní Americe vyřáděn veškerý obchod německý, jenž je
značný, ale současně i anglický, neboť ten bude plně za

Trojí zklamání

V minulé válce zůstaly na kolbišti ležet rozdrcen*
dva velmocenské kolosy: Německo a Rusko. Po této vál
ce měly podle plánů londýnských a washingtonských zů
stat ležet rozdrceny tři velmoci: Japonsko, Sověty a Ně
mecko. Prvním překvapením pro judodemokracie bylo Ja
ponsko. Místo aby bylo rozmetáno a sraženo do bezmoc
nosti po šesti nedělích, jak vypočítal americký ministe
války Knox, vyrostlo na obrovského činitele, který pro
budil a proti Anglo-Američanům sjednotil Asii. Druhým
překvapením byly Sověty. Ukázaly, že ve svých nezrani
telných prostorách urálsko-sibiřských a ve své fanatické
víře komunistické mají síly, které mohou s nadějí na
úspěch še pokusit vyrvat Americe primát v závodech
o světovládu. Třetím překvapením je Německo. Objevilo

se srdcem a štítem celé Evropy^Sdružilo kolem sebe. vše
chno to v Evropě, co si uvědomilo svoji evropskou pod
statu a co pochopilo síly Východu a Západu jako neodvo
latelnou zkázu evropské pevnihy. I u takové Francie sa
přesvědčují nyní nepřátelé Evropy, že vědomí evropské
sounáležitosti je u ní silnější, než staré soupeřství s Ber
línem. »Osvoboditelé« čekali, že je Francouzi budou při
jímat s otevřenou náručí a setkávají se jen s pochmur
nou zatrpklostí. Společné nebezpečí sráží všechny náro
dy evropské. A Německo, o kterém se spojenci domnívali,-
že »je prakticky vyřízeno«, dokazuje obratnou a tvrdou
obranou a překvapujícími novými útočnými zbraněmi, že
si uchovalo svou podstatu nezlomenu a že Evropa najde

v něm a s ním konečnou svou spásu.
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jednota Evropy

Václav Fiala:

Napoleon očima politického

dneška

X^" niha Philippa Bouhlera »Napoleon. Hvězdná dráha
JĽV genia«, která se objevila tento měsíc na českém kn ;ž-
ním trhu, bude jistě zajímati naše čtenáře z několika
důvodů. Především pro thema samo, které přes obsáhlou
literaturu stále vzněcuje pozornost politicky myslících li
dí, ale ještě více pro jeho ideové uchopení, z něhož mlu
ví emoce osobního prožitku a s ním spojené náznaky po
litické konfese, a konečně pro výzrřamné jméno i stejně
významnou činnost svého autora. Jestliže Philipp Bouhler
v době obrovitého světového zápasu o novou politickou
a sociální organisaci světa nalezl ve své funkci čas na
psání rozměrného díla o Napoleonu Bonapartovi, byl to
muto spisovatelskému úkolu přiveden nejen zájmem his
torika, nýbrž také ideovými příbuznostmi, které instink
tivně tušil a pak ši historicky ověřoval na doznělých a
přece dosud znějících dějích napoleonské doby. Proto na
Bouhlerovu knihu nelze brát měřítko profesionálního dě
jepisce a je ji nutno chápati značně šíře, i když autor vyšel
* rozsáhlého studia původních pramenů a odborné litera
tury. Pokud je mně známo, je Bouhlerova kniha prvým
obsáhlým a dokumentárně podepřeným dílem nacionál-
něsocialistického Německa, které zaujímá vlastní postoj

osobě a dílu geniálního Korsičana a které se snaží po-
chopiti Napoleona a jeho zápas s hlediska našich dnů.
Právě tato aktuálnost dodává knize Bouhlerově mimo
řádné zajímavosti i ceny, právě tímto jasným zaměřením
vzniklo dílo, které nepozbude ideové hodnoty ahi ve
značně vzdálené budoucnosti. Není to neskromnost, nýbrž
bezpečná představa o vytčeném cíli své práce, která při
vádí autora této dokonale výstižné formulaci; »Bude se
tedy obraz, který kreslí tato kniha na základě podstatně
změněného světového názoru a politického nazírání, pro
nikavě lišit od obrazu, jejž vytvořily napoleonská legen
da, reakce, demokratická doktrína nebo socialistická dok
trína. Magická přitažlivá síla postavy velkého Korsičana
se osvědčí poznovu, ale ieho činy se objeví v jiném svět
le, a nikoli v poslední řadě tato kniha vysloví také svoje
vlastní myšlenky o příčinách jeho ztroskotání, které

vse v
mnohém ohledu budou lišit od toho, co soudilo o příči
nách této katastrofy minulé století.«

Anglie chtěla válku

Svou knihu si Bouhler rozvrhl na dvě části: prvá je
podrobným životopisem, druhá obsáhlým rozborem osob
nosti. Obšírně líčený běh Napoleonova života je rozdělen
do čtyř kapitol: prvá z nicfy, nadepsaná »Hvězda vychá
zí«, jest uzavřena vítězstvím mladého generála u Abukiru
v Egyptě, druhá »Muž dělá dějiny« sahá až míru v Tylži
roku 1807, třetí »Blýskavice na obzoru« ukazuje již na
rostoucí správní potíže a na stále nebezpečnější vojenské
podniky císařovy a ctvrtá pod nadpisem »Hvězda zapadá«
líčí císařův pád, počínajíc jeho ústupem z Moskvy. Již v
tomto díle dovedl autor účinným seřaděním faktů a čas
tým používáním výrazných citátů, zejména ze soudobé
diplomatické korespondence, zaujmouti čtenáře novotou
svých pohledů a připraviti si materiál pro závěrečné sou
dy, druhého dílu, který se tak víže s předcházející biogra
fií v nerozlučnou jednotu.

Velmi logicky a důsledně sleduje autor v Napoleono
vě dramaticky podaném životopise jeho zápas proti
Anglii, ve které francouzský císař vidí hlavního nepříte
le evropského sjednocení a nového společenského řádu.
Anglie je hybnou silou všech koalicí proti Francii a ne

přestává proti Napoleonovi ani na okamžik organisovati
veřejný i tajný odpor. To Bouhler velmi průkazně do
kládá soudobými dokumenty, z nichž mimo jiné na při
klad vysvítá, jak houževnatě se Anglie domáhala opět
ného dosazení Bourbonů ve Francii, spatřujíc v jejich
prostřednosti nej lepší záruku svých vlastních politických
cílů: »Anglie chtěla válku,« píše Bouhler, »a Napoleon
hozenou rukavici musil zvednouti. A tak trvalé boje,
které — často proti jeho vůli — musil kontinent vytrpěti,
nebyly ničím jiným než etapami na cestě ke konečnému
cíli: ke svržení britské nadvlády. Ať již porážel rakouská
vojska v Itálii a v Německu, ať srazil a rozkouskoval
Prusko, ať si podřídil německá knížata v Rýnském spol
ku, ať šáhl po Pyrenejském poloostrově nebo ať se ko
nečně odvážil d® obrovského ruského imperia, vždy byla
Anglie tím nepřítelem, kterého chtěl zasáhnout buď váleč
nickými mocenskými prostředky nebo hospodářským tla
kem kontinentálního systému.« Bouhler cituje poměrně
málo známý úsudek generála von Caemmerera, jenž ro
ku 1907 ve strategickém přehledu osvobozeneckých válek
označil válečné události posledního napoleonského desíti
letí za jednu jedinou válku těmito výraznými větami:
»Neskláníme se dnes již jednostranně před Angličany v
obdivu jejich nepovolnému vytrvání jejich koneč
nému záměru v tomto boji, jako to činili naši předkové.
Počínáme již rozumět, ujišťuje-li nás Napoleon, že nehle
dal tento boj a že ho nechtěl, že byl němu donucen An
glií, ale především nesmírným nebezpečím pro budouc
nost, která tkvěla v anglickém praktikování námořního
práva. Pochopili jsme nyní jasně a naprosto, že před sto
lety byla znemožněna nejen dočasná nadvláda Francie,
nýbrž že byl zároveň položen základ trvale velitelské
mu světovému postavení Anglie, a proto nemůžeme se
výhnouti tomu, abychom se nevyslovili s úctou o myšlen
kách muže, který vyčerpal svoje neobyčejně mocenské
prostředky V zápase s Anglií....« »S výše tohoto napo
leonského hlediska budeme také snáze chápati tvrdošíj
nost, se kterou se císař po prvých velkých porážkách
vzpíral každému pokusu o smírné narovnání. Úkol, jehož
Význam tak jasně poznal, se mu stal osudem; byl muž,
"který dobrovolně nezresignoval ha jeho řešení«.

Voják a státník

Při posudku Napoleonovy osobnosti Bouhler vychází
z definice Jakoba Burckhardta, že velikost je nejprve to,
»co nejsme«, a z ieho druhého, šířeji formulovaného ur
čení: »Dějiny se občas rády najednou zhušťují v jednom
člověku, kterého potom svět poslouchá. Velká individua
jsou koincidencí zásad všeobecného a zvláštního, toho, co
trvá a co se hýbe v jedné osobě. Ona shrnují sťáty, ná
boženství, kultury a krise«. V Napoleonovi, který byl na
této zemi »jedním z největších vojáků, ba ještě více, jed
ním z největších mužů, kteří vůbec žili«, vidí Bouhler
živoucího démona děj iff, jenž uvádí svět na jiné dráhy.
Ale Napoleon je po autorově názoru v nejhlubším zákla
dě nástrojem vyššího světového řádu. Jeho hvězda zhas
la, když byly splněny vyšší plány Prozřetelnosti.

Napoleon je Bouhlerovi především rozený voják a
rozený vojevůdce. »Já však jsem voják,« řekl jednou Na
poleon Roederovi, »protože to je zvláštní dar, jejž jsem
přijal, narodiv se; to je má existence, to je má zvyklost.
Všude, kde jsem byl, jsem velel. Velel jsem v třiadvaceti
letech při obléhání Toulonu. Velel jsem v Paříži ve ven-
démiairu; uchvátil jsem vojáky v Itálii, jakmile jsem se
představil. Byl jsem pro to zrozen.« Napoleonova vladař
ská schopnost vyrůstá z jeho vojáctví. Vojevůdce se stává
státníkem. Státník se stává přemožitelem ' revoluce.
Ovládne její chaos, ve kterém by byla pohltila samu se
be, a zachrání její kladné, konstruktivní hodpoty pro
budoucnost. Jeho státnický rozhled vrcholí při tbm v ad
ministrativních činech a v tvůrčím budovatelství, kdežto
politická složka státnictví v užším smyslu slova a s ní
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spojená diplomatická schopnost je jeho temperamentu
již vzdálenější. Napoleon ovšem patří k universálním li
dem, kteří vyrůstají ojediněle, »jako by v nich brala na
sebe podobu tisícíhranná nahromaděná sila generací anárodu«, » oněm obrovským povahám, které s podstav
ce své osamocené velikostí přehlížejí všechny úseky lid
ského života a oplodňují je svým geniem«. Bouhler pak
zvláště podtrhuje Napoleonovo spisovatelské umění.

Vojenská genialita Napoleonova se markantně rýsuje
již v životopisném dílu Bouhlerovy knihy, kde autor za
chycuje průběh skoro všech napoleonských bitev,' buď V
toku přímého líčení nebo v citátech vynikajících vojen
ských odborníků. V druhém díle se seznamujeme s názory
proslulého interpreta napoleonských válek Jomimho a s
hodnocením vynikajících německých odborníků, přede
vším s pronikavými rozbory generála Clausewitze a
generála Yorcka von Wartenburg. Ale Bouhler je obdivně
uznalý i Napoleonovi-zákonodárci, na kterého se často
zapomíná, ačkoli státně-politické úkoly, kterétsi vytkl ja
ko samovládce Francie, řešil s jedinečnou genialitou. Au
tor zdůrazňuje Napoleonovu všestrannost, jeho nevyčer
patelné vědění, jeho suverénní kritický přehled a jeho
podnětnou aktivitu. Bouhler pracuje ve své knize, zvláště
v druhém díle, s nezvyklým množstvím citátů (mimocho
dem zde připomínám, že pro české vydání byly, jak jest
ostatně samozřejmo, důsledně shledány a přeloženy z ori
ginálů), což dodává autorovu líčení značné dokumerrtár-
ností a také barevnosti. Napoleonovo spisovatelské umě
ní čtenář tedy může'dosti podrobně sledovali sám, a to
v nejrůznějšich stylistických projevech, od slavnostního
vojenského rozkazu až po soukromé rodinné dopisy. Bouh
ler plasticky modeluje i Napoleonovú lidskou osobnost. Z
mosaiky dovedně vybraných výroků, ž nichž většina má
patinu zapadlého věku nebo půvab osobní vzpomínky, vy
růstá před námi nejen císař a yojái^ nýbrž i člověk ve
svém veřejném životě i v soukromí, ve svých velitelských
schopnostech í v rodinné křehkosti, a vedle něho se pro
bouzejí novému životu i osoby jeho spolupracovníků,
vojáci, politikové, diplomati, milované ženy a sourozenci,
ale také významní protihráči z opačného tábora, všichni
na sugestivně se rýsujícím pozadí celé doby.

Napoleonovy omyly

Bylo by ovšem chybou domnívati se, že Bouhler je
ve své knize oslavným ehvalořečníkem francouzského
císaře. Již .autorovo rozdělení kapitol ukazuje, že dobře
rozlišuje Napoleona dvou období, při čemž rozmezím je
mu rok 1807. V tomto rozpoznání se Bouhler shoduje s
nejlepšími životopisci Napoleona Bonaparta. Napoleon
druhého období se podstatně proměňuje Ve svém chování
i činech. Postupem doby slábne jeho dříve tak pronikavý
a spolehlivý pohled na realitu. Přeceňuje vlastní síly a
podceňuje síly protivníka. Pozbývá však přibývajícím vě
kem a ubývajícím zdravím osobni aktivity a síly od
poru. Zaplétá se do dynastické problematiky, ačkoU jeho
příbuzní, kterým rozdává trůny a o které chce opírati
svou moc, jsou většinou neschopní nebo i nehodní ctižá-
dostivci. Nedovede docenit úžasnou sílu národní myšlen
ky, ačkoli sjednocením Italie a zvláště odstraněním ně
meckého partikularismu ji sám neobyčejně podněcuje. Je
ho velkou chybou jest i to, že se pokouší někdejší říši
•Karla Velikého vybudovati na příliš úzká francouzské
základně, která pro toto sjednocovací poslání kontinentu
není vhodná ani svou zeměpisnou polohou, ani poměrně
malým, počtem svého obyvatelstva.

Ale největší Napoleonovou slabostí podle Bouhlera
byla skutečnost, že jeho vladařská postava nebyla ná-
rodně vázána, i když nakonec si vášnivě zamiloval Fran
cii, zemi svých jedinečných úspěchů. Bouhler zdůrazňuje,
že Napoleon Bonaparte by rríóhl zaměstnávati naši fanta
sii stejně dobře jako turecký sultán či císař Indie. Není
náhoda, že za nedobrovolné nečinnosti ve svém mládí v
Paříži ho zchvátila hluboká touha po Orientu a že se za
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který je v Protektoráte majitelem nevelikého kovodělného
Bévodu, zaměstnávajícího 120lidí, nedávno ujišťoval autora
těchto řádek, že na příklad osobně nepředvídá žádných ne
příjemností pro sebe, jestliže se bolševici,dostanou až sem:

„Dovolte," pravil téměř s nadšením, „je nepochybné, že
bolševici musejí zadusit* průmyslové a finanční magnáty,
dostanou-li se jim do rukou. Ale co se mne týče, který ^ám
mám ruce piné mozolů, na mne nesáhnou. Mohou mne při
nutit, abych se svým závodem pracoval podle jejich plánu.
To není nic hrozného. Vždyť jsem už dávno zapojen do plá
novitého hospodářství. A když bude nejhůř, když mi závod
odejmou, pak vstoupím do komunistické strany a budu ten
sávod řídit dál. Jestliže nedovolí velký výdělek, budiž. Jsem
člověk práce, výrobce. Dovedu na kterémkoliv soustruhu
ve svém závodě pracovat, ne hůře, než kterýkoliv můj děl
ník. Já nejsenHSádný bursovní spekulant."

Tento muž hovořil upřímně a přesvědčivě. Vzniká otáz
ka: co nechal nepovšimnuto?

Jeho osobní důvody zatemnily mu hluboce zásadní pod
klad bolševické ideologie a prakse. \

často se říká, že bolševictví je chaos. Je-li podobná
úvaha správná, tedy jen vzhledem první ryze revoluční
etapě. Bolševictví je daleko spíše organisace než chaos. A při
tom je to organisace nemilosrdná, bez jakýchkoliv etických
a morálních zásad, organisace, prodchnutá jedinou, základní
a oduševňující ji ideou — ideou třídního boje. To je bol
ševické sacrosanctum. Bez ideje třídního boje bolševismus
není nic. Tato idea není podrobitelná žádným evolucím.
A to právě proto, poněvadž jakékoliv kolísání v tomto
bodu by znamenalo ideologický a organisační konec bol-
ševismu. A proto ji bolševismus nejen posvátně a nezmě
nitelně vyznává, ale považuje i za svou základní povinnost,
aby ji všude šířil, kde jen možno, s pomocí ne pouze agi
tace a propagandy, ale také ozbrojenou rukou.

A právě tuhle páchnoucí vlnu třídního boje, kterou
bolševici uměle zvedají všude, kde se sami objeví, vlnu,
která by nevyhnutelně zalila a úplně pohltila také toho
drobného-pracovitého podnikatele i s jeho podnikem, kdyby
se dostal bolševikům do rukou - tedy právě tuhle ideu
třídního boje pustil můj český inženýr naivně ve svých
úvahách se zřetele. Taková chyba je omluvitelná u člověka
nevědomého. Ale nelze ji omluvit, jde-li o představitele
střední vrstvy inteligence národa politicky tak zkušeného
a v celku dobře informovaného, jako jsou Češi. A to tím
spíše, poněvadž před jejich očima se odehrával tragický
příklad nechápání toho, o koho a oč jde v podobě bolše
victví, příklad, který poskytli celému světu ruská inteli
gence a představitelé pracovité a technické společnosti car
ského Ruska.

O jaké kádry se opírá bolševictví*

/ Ten muž podle své rozumové úrovně měl by dříve, než
začne uvažovat způsobem, jak výše naznačeno, při najmen
ším znáti a chápati toto:

1. Každá revoluce, která si klade za úkol změnit z ko
řene politickou a hospodářskou soustavu země (a je obecně
znárríb, že bolševická revoluce v Rusku právě toto měla ve
svém programu), nevyhnutelně narazí na otázku kádrů, lidí,
s nimiž bude vytvářet nové státní a hospodářské zřízení na
místě toho, které bylo odstraněno.

2. Po bolševické revoluci v Rusku a nacionálně sociali
stické v 'Německu musí' býlí každému Evropanu jasno, že
obecně vzato existují pouze dvě cesty řešení problému
kádrů, povolaných, aby budovaly porevoluční, pokapita-
listickou politickou a hospodářskou soustavu, nechť se už
nazývá jakkoliv: Buď cesta spolupráce tříd na podkladě ná
rodním, nebo cesta třídního boje v mezích nacionálních ne
bo internacionálních - to už je vedlejší.

3. Bolševismus v plném souhlasu s marxistickou theorií,
která je základnou jeho ideologie, se řídí výlučně principy
třídního boje a výhradně jimi řízen přistupuje osobně ke
každému člověku, který se ocitl v okruhu jeho dosažitelno
sti. S hlediska těchto prin^oipů určuje v tříd-
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ním boji každému jeho místo a rozděluje
všechny lidi do-tří z á 1a d n í c h k a t e g o r i í:
a) Kádry bolševické revoluce, b) její ne
přát e 1e, které je třeba buď okamžitě zničil nebo pone-
náhlu udusit s pomocí speciálních administrativně hospodář
ských opatření, a c) souběž c.i, podle "sovětské terminolo
gie „poputčici", to jest lidi nespolehliví, kteří by vlastně
měli býti zničeni, ale kterých je zprvu možno využít pro re
voluci vzhledem nedostatku kádrů v tom či onom oboru
hospodářské a kulturní výstavby.

Náš drobný podnikatel zapomněl na to, jak současné
dějinné období se vyznačuje vlastností, že doslova velitelsky
vytřepává každého jedince z jeho nejpohodlnějšího, nejpev
nějšího, hmotně zabezpečeného jsoucna a krůtě trestá toho,
kdo není schopen správně řešit otázky širšího řádu než jsou
ty-,které jsou spojeny s jeho osobním životním pohodlím.

Otázka osobního osudu za vlády bolševictví se řeší po
dle toho, do které z výše uvedených tří kategorií bolševické
ho roztřídění bude kd® zařazen: Zda se bude tak či onak
zmítat na povrchu života, jsa zapojen do kádrů bolševické
revoluce, či bude-li ležet s prostřeleným zátylkem v zemi
nebo zda bude za živa hnít v koncentračním táboře, poně
vadž se ocitl mezi nepřáteli bolševické revoluce, anebo na
konec zda bude zběsile polohladový pracovat a při tom se
co chvíli třást o svou kůži a o osud svých blízkých, určen
úloze „souběžce v revoluci použitelného" pod hrozbou, že
kdykoliv může býti převeden do kategorie „skrývajícího se
třídního nepřítele". Vždyť podkladem takovémuto převe
dení může býti nejen to, jak se člověk chová při práci, ale
také „antiprolelářské a antikojnunislické tendence jeho cho
vání v rodinném a soukromém životě", - jak zní bolševická
termino^gie.

Stále nové obměny třídního boje

Bolševické methody správy a t. zvané „výstavby" jsou
diktovány theorií třídního boje a charakterisuje je mezi ji
ným nejen krvavý teror, ale i neustálá, snaha, aby co nej
hlouběji byla rozložena každá vnitřní jednota masy, která
je bolševiky spravována, aby bylo všechno obyvatelstvo
uměle rozděleno na pokud možno největší počet skupin pří
kře navzájem nepřátelských. Bolševism se snaží nejen o to,
aby administrativně toto rozdělení upevnil na způsobech
výše zmíněných tří třídních gradací, ale snaží se i o to, aby
toto rozdělení bylo prohloubeno a rozšířeno tím, že ideolo
gicky vyzbrojuje stále nové a nové skupiny uvnitř země,
které sám uměle vytváří á které všemožně proti sobě navzá
jem štve.

Princip „rozděluj a panuj" zde nalezl snad nejdokoná-
lejší ztělesnění v celé historii lidstva.

Ruský národ a za ním i ostatní národnosti, obývající
carské Rusko, byly pod bolševickou správou rozděleny
dodatečně ještě na bývalé buržousty a proletáře, na
proletáře a rolníky, na kolchozníky a samostatné hospodáře,
na kulaky a bědňaky, na členy strany a bezpartijní, na sta-
linovce a oposičníky, na věřící v Boha a neznabohy, na inte
ligenci proletárskou a neproletářskou, na starou reakční ge
neraci, na mládež jakožto „barometr revoluce", na skrývající
se nepřátele lidu, které jest odhalovati. Celá tato lidská smí-
šenina, která se krůtě mezi sebou hryže a neustále vzájemně
u úřadů denuncuje ze všemožných třídních hříchů, je ob
sáhnuta proslulým Stalinovým organisačním principem:

„Pouze na podkladě nejkrůlější a nemilosrdné třídní vzá
jemné nedůvěry lze vytvořit plodnou vzájemnou' spolupráci
ku prospěchu revoluce." - Vyhledat a odhalit „skrývajícího
se třídního nepřítele", ať již je v*laboratoři vedeckého, vý
zkumného ústavu, v továrně, v úřadě nebo v sousedství v
obecním bytě, ba dokonce i vedle na manželském loži, zna
mená učinit rozhodný krok vpřed- na cestě úředního a spo
lečenského úspěchu v Sovětském svazu.

Zůstal by tedy v podobném sociálním víru obrovského
dynamického napětí nedotčen tento drobný podnikatel se
svým podnikem a osobním hmotným pohodlím? Jen dětin-
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ská nevědomost o tom, jaká je bolševická skutečnost, theorie
a praxe bolševismu, mohla se kojit jeho naivními názory.

Člověk, který žije z t. zv. „nepracovního důchodu" (mezi
jiným finančník, rentier, který získává důchod z vloženého
kapitálu v jakékoliv podobě nebo z nemovitostí), „vykořisťo
vatel" (který používá byť i jen jediného člověka jako ná-
jertiné síly vytvoření nebo zvýšení vlastního výdělku, s
výjimkou c^gimácíhoslužebnictva), člověk, který má koncesi
na obchod nebo právo na otevření výrobního podniku,
lhostejno jakého rozsahu - ty všechny zároveň i s jejich ro
dinami bude bolševiciví považovali a považuje za své nej
horší nepřátele.

Preventivní sociální sanace

Proti jejich ochotě zřeknouti se dřívějších „třídních hří
chů", zdrojů důchodu, proti ochotě loyálně žít a pracovat za
nových podmínek klade bolševismus svou theorii „preven
tivní sociální sanace", kterou sám Stalin takto hrubě a pri
mitivně formuloval:

„Prolelářská vláda 'nevěří ani slovům, ani slzám. Nej-
vyšším zákonem je obrana proti ráně zezadu."

' Tyto zásady jsou ztělesněny v sovětském zákonodárství,
které operuje s pojmy „potenciálního nepřítele" a člověka
„přiskřípnutého" revolucí, a tyto pojmy jako i theorie „so
ciální sanace" byly vypracovány a propracovány v „Insti
tutu sovětské výstavby a práva". To je ústav, který vytvořil
theorii sovětské justice a které radí její soudní a návladnické
praxi. Ostav byl dlouhá léta pod vedením zprvu předsedy
nejvyššího soudu, pak návladního SSSRa nyní sovětského
diplomata —Vyšinského. Právě Vyšinský pronesl onu pro
slulou řeč, když opouštěl tento ústav a svazové návladnictví
a přešel do komisariátu zahraničních ěcí v roce 1940:

„Přes všechny potíže sovětská justice ukázala vzor-toho,
jak nutno chránil zájmy revoluce za podmínek třídního boje
a potlačovat zjevný odpor i skrytou sabotáž představitelů
zbytků nepřátelských tříd, jakož i zasazovat preventivní rá
ny všem potenciálním nepřátelům revoluce, aniž se zabý
vala uslintaným buržoásním žvastem o humanitě, zato se
však výlučně řídí důvody revoluční účelnosti a nepsanými
zákony revolučního právního vědomí, z něhož postupně prá
vě vyrůstá v praxi psaný zákon revoluce. Naše zkušenost se
jednou v pravý čas projeví jako vzoř^ro revoluční justici
všech zemí. Učinili jsme z ní závěry, zformulovali jsme ji,
upevnili. V tom je historická zásluha našeho ústavu."

Pro podobnou „justici" nebyl by osud našeho pracovi
tého podnikatele, jeho rodiny a jeho majetku předmětem
nejmenších potíží nebo pochyb, kdyby se j^doslal do spárů.
Celé miliony lakovýcjr pracovitých, mozolných rolnických,
dělnických a inteligentských rukou, které se vzpínaly so
větské vládě jen o právo loyálně žít a pracovat - byly na
dobro useknuly, hlavy pak jejich organického celku byly
proděravěny katovými kulkiřrai do týla. Bolševický princip
hlásá: „Člověk, který byl majetkově nebo jinak osobně při-
skřípnut revolucí, který při ní ůtrpěl škodu, je skrytý, uta
jený nepřítel revoluce. Úkol záleží v lom,_aby byl v příhod
ný čas zneškodněn s veškerým svým okolím."

Jak by se tedy vedlo našemu podnikateli

A proto: zapojení závodu našeho českého podnikatele
do bolševického plánu by se odehrálo výhradně v podobě
prosté konfiskace, nacionalisace podniku státem. Výsledek
jeho osobního styku s bolševismem rovněž nemůže vzbuzo
vali pochyb. I kdyby se nějakým zázrakem zachránil před
mučírnou nebo koncentračním táborem, jakožto bývalý „vy
kořisťovatel a nájemce pracovních sil", tu zbaven veškerého
osobního majetku a povinně, nuceně přemístěn z dosavadní
ho svého bydliště místo očekávané jím legitimace strany do
stal by podle bolševického zákona zároveň s celou svou ro
dinou administrativní kategorii „lišeneckou.", í. j., byl by
zbaven hlasovacího práva se všemi zlověstnými toho dů
sledky.

On i všichni členové jeho rodiny byli by''totiž zbaveni
(„lišeni") práva na jakoukoliv práci, kromě hrubé práce fy

sické, dále práva na volný pohyb ve státě bez předchozího
souhlasu úřadů, práva na pobyt ve velkoměstech a konečně
i^iráva učit se ve vyšších učilištích. To dále znamená, že
jména jich všech byla by ozdobou seznamů, v nichž jsou
zanesena jména zlodějů a lupičů, odsouzených do vězení a

zbavení občanských práv, a tyto seznamy jsou pověšeny
veřajně-TRTvšech nápadných místech v okruhu jejich bydli
ště. A to všechno při naprosté jejich loyálnosti sovětskému
zákonu, jen a pouze za „minulost".

A jen ve zvlášť příznivém případu mohl by v místě své
ho nuceného pobytu dostali jako zvláštní výjimku práci,
odpovídající^jeho odbornému vzdělání, když se na příklad
objeví ostrý nedostatek takových inženýrů v nějakém tam
ním státním podniku.

Pozor: Vysoké n ap ětí — a kancelář* '
dílovedoucího

Zde ovšeirTby musil pocítit ještě'dodatečně všechnu od
pornou tíhu jedné specifické zvláštnosti bolševismu, pod
kterou zahynulo a hyne nemálo naprosto nevinných lidí.
V důsledku třídního boje bolševismus vyloučil teroristic
kým způsobem úplně představitele průmyslového, obchod
ního a dopravního světa a veškeru soukromou iniciativu- z
hospodského života země, technickou pák inteligenci, spe-
cialisiy vůbec, kteří před revolucí neměli značného majetku
a kteří tedy nemohli býti zahrnuti do kategorie „vykořisťo
vatelů", zahrnul do kategorie „souběžců", kteří měli byti vy
užiti ovšem pod proletárskou kontrolou. Celý obrovský apa
rát správy sovětského státního průmyslu a obchodu, zbave
ný soukromé iniciativy, neznající jevů zdravé soutěže a ne
bezpečných potíží s odbytem zboží, právě proto se ukázal
neobyčejně těžkopádným, nehybným, \byrokratickým. Zá
roveň se projevil krutým nepřítelem jakéhokoliv skutečného
hospodářského a technického pokroku. Ředitelstvím sovět
ských podniků je výhodnější, méně nebezpečné a také vý
nosnější, jestliže nepodporují u sebe v podniku technický
pokrok, jestliže nezavádějí u sebe do výrobního plánu nové
způsoby výroby, jestliže pracují s nižším výrobním plánem
v poměru ke kapacitě svého podniku. Je totiž v takovém pří
padě více vyhlídek na to, že takový plán bude splněn klid
ně a bez potíží, že stát bude uspokojen a že ředitelství ne
bude v ničem obviněno. Ředitelství na příklad státního ob
chodu naprosto nevidí potřebu, aby se nějak namáhalo a
uspořádalo slušně způsob obsluhy zákazníků. Ti přece tak
jako tak nemohou nikde jinde nic koupit než ve státním
obchodě.

Světově dějinný význam bolševické zkušenosti v Rusku
mezi jiným záleží v názorném důkazu toho, že bolševická se-
socialisovaná ekonomika, založená na třídním boji a prohlá
šená za „pokrokovou'.' v poměru ke kapitalismu, má nevy
hnutelně v čele zaostalý - v poměru ke Jcapilalismu —tech-
nicko-organisační správní aparát, který je složen ze státních
úředníků, nemajících podnětů', které byly vlastní soukromé
iniciativě. Aby tento aparát popohnali, musí bolševici do
datečně vytvářeli obrovský teroristický kontrolní aparát a
zaváděli hrdelní odpovědnost vůči státu za nejmenší vady
na všech stupních výroby a správy bezprostředně na pra
covním stanovišti', počínajíc nádeníkem v nádvoří nebo za
pultem v obchodu á končíc konstruktérem u rýsovacího
prkna a ředitelem v jeho pracovně.

To není snad nějaký špatná anekdota, ale normální so
větská skutečnost, jestliže velmi důležitý odborník, hlavní
inženýr sovětského podniku, mající důvěru sovětské vlády,
sedí ve své pracovně, jejíž stěny jsou polepeny velkým
množstvím vládních dekretů, v nichž se mu hrozí 5-8-10
lety v koncentračním táboře, jestliže se zvýší procento bra
kového zboží oproti předpokládanému plánu, jestliže se za
řízení podniku dříve opotřebuje, jestliže se spotřebuje více
materiálu, více oleje, více nástrojů, nebo zvýší-li se úhrn
mezd v podniku nad určitou částku,- kromě těchto dekretů
visí tam po stěnách seznamy inženýrů, mistrů a dílovedou
cích, zatčených orgány NKVD (lid. komisariátu vnitra), kteří
byli právě za to odpovědni, kromě óvšem mnohých jiných
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volání, cítíte, že se zde odehrálo v několika měsících bol
ševického obsazení dějinného a tragického více, než snad
v dobách normálních přináší historie celých desetiletí.

Proto také tón rozhovorů'ukazuje na větší přesvědče
ní o nutnosti říšského a evropského myšlení než snad ja
ké projevuje příslušník neněmeckého národa ve střední
Evropě. Ten totiž'žije daleko od nebezpečí, které hrozí
všem a zná je jen z vypravování, či propagandy, a jak už
to bývá, je spíše ochoten věřit idylám než hrůzné skuteč
nosti

N a i d e o v é h r a n i ci

V Baltiku tušíme blízkost demarkační'linie, která
probíhá-na rozhraní moci evropské obrany a bolševické
Asie. Není to daleko, kde se utkává moc bolševického ma
terialismu s duchovní revolucí Evropy a její obrannou si
lou, kde revoluce formy asijské se svou nelidskou, proti-
kulturní a protievropskóú tváří pokouší se přemoci bojov
níky národně-socialistické, revoluce evropské, jejímž cí
lem není světové zničení, ale záchrana celého kontinentu.

Vojenská síla rudé armády zanechala zde viditelné
stopy. Ale ještě pádnější stopu vyryl bolševický režim se
svou základní generální linií, která přinesla nejen utrpení
v nezhojených dosud ranách tisíců lidí těchto baltických
národů, ale také varovný příklad nám všem.

Názory bojovníků i pracujících v této východní zemi
bez ohlécju, jde-li o Němce, Lotyše, Litevce či Estonce,
jsou jasnější a pregnantnější. JsOu zralejší, nebof.poznali
hrůzu duchovního nebezpečí z větší blízkosti než člověk
v západní Evropě, mají konkrétní zkušenosti, které- jím
dala východní fronta i dočasné bolševické obsazení.

Prostředí lotyšského národa samotného je velice za
jímavé ve svém postoji vůči základním otázkám této vál
ky. Tu a tam sentimentální vzpomínku na bývalý lotyšský
stát a idylu mírového života převažuje hrůzná zkušenost
z řádění bolševického imperialismu, dále ulehčující připo
mnění záchrany německou armádou z roku 1941, a pak
očividné -zjišťování obrodného a oživujícího procesu hos
podářského, politického i kulturního, jak rychle vyrazil
ze všech pórů národního lotyšského organismu po vysvo
bození tohoto národa z područí bolševického. To vše tvoří
dobrou půdu vysoce kvalitnímu duchovnímu kvasu, z
kterého vyrůstá silueta názorového postoje příslušníka
tohoto malého národa, jak ji můžeme zjišťovat v městech

-1 na Venkově.
Zde lze dobře analysovat duchovní revoluci evrop

ského člověka ýůbec ve všem jeho kolísání i nuancích, jak
prosvítá z vyprávění i názorů starých i mladých, škole
ných i neškolených.

Je. pravda, že tu a iam najdete člověka, který vyslo
ví názor zcela úzce lotyšsko-načionální a který posuzuje
válku jenom z toho hlediska, zda její výsledek zažene bol
ševiky, nebo dopustí, aby bolševismus opět ovládl jeho
zemi. Ví, že hy byl s jeho, národem konec, kdyby bolševic
ká vlna přelila se-přes něho dále na západ. To zní omeze
ně a přímo anachronistický, když uvážíme, jak daleko vě-
ší a světovější jsou problémy boje Evropy s bolševictvím,
než svátý egoismus tohoto lotyšského vlastence. Že jde
zde o válku světových názorů, o válku kontinentů, to mu
není dosti jasno. Přece však v bolševictví vidí i tento Lo-
tyš svého úhlavního nepřítele. Ale to je jen mizivé pro
cento lidí, s kterými se zde setkáváte. Maloměšťácky ra
žená duše najde se konec konců všude a také zde přímo
na hranici, kde se rozhoduje o životě a smrti celé Evropy.

Jak jinak ale působí rozhovor, s kýmkoliv z lotyšské
mládeže, či z příslušníků dnešních vojenských lotyšských
svazů, ať už jde o lotyšskou domobranu, sbory lotyšských
-legionářů, či o uvědomělé pracující dělnictvo. U těch
všech nastalo rychlé zrání názorové a myšlenkové, vyvo
lané trpkými zkušenostmi i blízkou frontou.' Všichni jsou
tak jako ten malý měšťácký vlastenec protibolševičtí, ale
současně zralí tomu, chápat nutnost vyššího uspořádání
a jsou nadšení ideou vyšších evropských celků, bez kte-

* to



Přítomnosti

rých by nebylo také záchrany tohoto malého baltického
národa.

Síla říšské a novoevropské ideje i zde posiluje bojov
níky baltických národů a násobí jejich válečnickou odol
nost.

Propaganda a skutečnost sovětská

Jedno zde platí bez výjimky, a to, že každý ví ze své
vlastní zkušenosti, jak nebezpečný je rozdíl mezi nezměr
nou bezzásadovóstí bolševické propagandy a mezi bolše
vickou skutéčností. Odtud ještě lépe uvědomujeme si poli- *
tickou světovou realitu, která spočívá v rozdělení největší
části lidstva na dva tábory. Jeden proti a druhý pro bol-
ševismus. Kdyby bylo možno přivést lidi z tábora, který
koketuje s bolševismem, do baltických zemí, bylo by po
vlivu bolševické propagandy na národy mimo bolševický
svaz. Baltikum dává jasnou odpověď na otázku, zda bol-
ševismus je únosný pro kulturního člověka a zda změnil
svou generální linii od roku 1919, zda jeho projevy jsou
jen výrazem zuřivé nálady anebo součástí přesně a chlad
ně vypočítaného systému a promyšlené strategie na ovlád
nutí celé zeměkoule.

. e
Střetne-li se sovětská válečná síla s vojenskou silou

ítíše, pak snad nevystihne se ta nebezpečná podstata bol
ševického režimu na frontách tak dokonale, jako je tomu
tam, kde bolševismus ukáže po obsazení a zařizování pra-
voy,svou tvář nejen v projevech vojenských, aie i politic
kých, hospodářských, kulturních a předeyším národně-li-
kvidačních. Bolševická moc ovládla baltické národy na 9
měsíců. Vojenská moc Ríše a Evropy osvobodila opět tuto
severní část evropského kontinentu a mohla najít stopy
rozkladného procesu, který započal bolševický režim v
těchto zemích.

Miliony lidí netuší dnes ani, jaký amalgamační pro
ces byl zde založen a jen německou mocí zastaven. Kam
bolševismus dosáhne, tam hned z;ačne s přetavováním lid
ské společnosti na stádo bez barvy a tváře, niče veškeré
kulturní i tradiční hodnoty, vyvraceje z kořenů jakéko
liv nacionálni uvědomění, vybíjí přímo z duše člověka bol
ševismem nejvíc nenáviděnou »měšťáckou zoologickou
nacionálni omezenost« a svým hospodářským i admini
strativním systémem snaží se ve všech směrech vymýtit
»psychologii soukromého vlastnictví«, základní lidskou
individualitu, a jako lučavka hlodá na všem, co tvoří zá
kladní sloupy morálky 'i uvědomění kulturního člověka.

Proč jsou bolševici tak fanatičtí

Zkušenost z Baltika také zodpoví otázku, proč vlast
ně se bolševik bije za svou vlastní bídu i za své lidské
pokoření tak tvrdě.

Sovětský svaz zde totiž na svém útěku zanechal ur
čitou skupinu lidí, kteří mohou býti svými výpověďmi
vodítkem zodpovědění této otázky. Jsou to lidé jakoby
po nějaké strašné operaci, která jim vyňala z duše a
mozku schopnost úsudku a srovnání a jako by v nich po
nechala jen ta nervová centra, jichž je zapotřebí práci
robotů myšlení jednoznačně zaměřeného fanatika, ja
kéhosi perversního až materielně náboženského cítění.

Bolševismus vzal ruskému člověku vírů v Boha a na
hradil mu ji něčím, co sice ve svém mesianismu se podpbá
náboženství, ale ve svých vytčených cílech je materiálním
šílenstvím. Paradoxní duchovní náplň světového bolševic-
tví nalezla v ruském člověku tvora, který to učení přijal
se stejným vnitřním zápalem, s jakým kdysi vyznával
Boha. Bolševismem znásilněný mozek i duše věří dnes na
stroj a bolševickou revoluci se stejnou oddaností, s jakou
kdysi vzhlížel Bohu a nevadí mu nijak- zbídačené kolek
tivum i jehď vlastní úděl věčného strádání a život v had
rech. Síla víry zůstala stejnou, jenom cíl víry podstatně se
změniL ^

Rusko dnes stojí vůči celému světu právě tímto svým
fanatismem ne jinak, než jako svého času stály šílené
anarchistické skupiny carského Ruska proti svému vlast
nímu státu.

Strašný universalismus Sovětského svazu, který hlásá
svoje učení všem národům a rasám ve všech kontinen
tech, srovnáte zde mimoděk s názorovou roztříštěností,
nacionálními egoismy a malými horizonty tak mnohých
lidí našeho evropského kontinentu. Zde cítíte, jak je ne
smírně třeba, neposuzovat tuto válku jenom měřítkem
vlastní domoviny, ale jak je nutno na vše brát míru Vei-
koněmecka a Nové Evropy a zítra snad světa, abychom
se mohli dobře uchránit této universalistické příšeře svě
tových bolševických cílů.

Vždyť Evropa by opravdu skončila jen jako bolševic
ký přívěšek veliké Euroasijské říše Sovětů, jak o tom
mluví sovětské mapy, které můžete vidět mezi ukořistě-'
nými bolševickými trofejemi v Rize, a .stála by pak na
konec před poslední etapou, bolševisací celého světa, kdy
by Německo v této válce podlehlo a kdyby zde nebyla
Evropa, která se obrozuje, stmeluje a ková silou myšlen
ky, jejíž základní tón razí světový názor nacionálně-socia-
listický. Jen evropští bojovníci za říšské a novoevropské
zájmy v dnešní veliké válce, jsou schopni vyrovnat svůj
tvůrčí fanatismus s rozkladným fanatismem rudého bo
jovníka. Jen Ríše se svými spojenci je schopna udržet a
vybojovat budoucí jistotu celého kontinentu.

Jen ti, kteří vidí dnešní svět ne z hlediska horizontu
vlastního národa, ale z hlediska boje o život Evropy, mo
hou se dokonale duchovně obrnit a vypořádat s universa
listickým cílem bolševismu.

Fronta boje o život Evropy

Zde člověk vidí, jak-tato válka přesahuje hranice ná
rodů a je opravdu věcí evropskou. Chápe významnost ra
dostného faktu, kdy tolik bojovníků i jiných neněmeckých
národů nosí říšskou uniformu se svým národním štítkem
a kdy nejen hospodářské, ale i politické myšlení dostává
se stále více do spásných kolejí velkoprostorového evrop
ského nazírání, jak si to vynucuje doba a přímo pud se
bezáchovy každého Evropana.

Jen nacionálni socialismus v německém národě uká
zal se odolným proti síle bolševického světového názoru;
jen novoevropská forma myšlení, která vyrůstá na půdě
evropského ducha, ze syntheše křesťanství a antiky, pro'-
zářena novým myšlením, jež kotví v základních zásadách
národních a socialistických, může odolat a přemoci bolše
vický duchovní nápor.

Nej ubožejší jsou ti, kteří si myslí, že anglo-americký
recept na uspořádání světa mohl by postavit hráz proti
bolševismu a zarazit jeho postup někde na linii, určené
u debatních stolů anglo-amerických státníků, kdyby zde
nebyla síla Velkoněmecké říše a její zářný příklad národ
ní a socialistické revoluce. x

Bojující i pracující lotyšský národ i němečtí vojáci
v tomto předpolí severního úseku východní fronty dodá
vají však také každému důkaz nejvyššího uklidnění i jis
toty vítězství evropské věci. Botyšský legionář íí bije se
dnes statečně ve vědomí svého národního i evropského
poslání spolu s německým vojákem na východní frontě.
Lotyšský dělník, vzdělaný a zrůčný, pracuje tak jako kaž
dý dnes v Evropě. Proti duchovní zvrácenosti a anarchia-*
mu bolševictví nacházíme zde vysokou kulturní úroveň
celého života.'

Jak dobře nám toto dokumentoval rozhovor s mla
dým německým básníkem Hansem Baumannem, který
zde jako důstojník armády generála Busclte^yede kursy
pro duchovní instruktory jednotlivých, na frontě zasaze
ných pluků.

V této jedinečné škole v Medzootenu připomíná si vo-
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směrem úvozu, když z lesa vyšel muž. Neznala ho té
měř, věděla jen, že je dřevorubcem, jako mnoho mužů

v okolí. Zřídka kdy přicházel do vesnice, popil v hospo
dě trochu vína i pálenky š kamarády, dívkám se' ni
kdy nepřiblížil — netančil. Když byl ní na dva kroky,
pozdravil, nevěděl co říci dál; jenom se na ni díval. Tak
nějak divně na ni hleděl, že se zastavila a spustila nůši

zemi. Konečně řekl trochu dutě: »Jak se jmenuješ?« —

»Sultana« — zašeptala téměř a on zase přitlumeně: »Máš
hezké jméno. Sultano, — a já se jmenuji Michal, jaka
náš nový král.«

Co řekl potom, brzy zapomněla anebo vůbec tehdy
nevnímala. Vzpomínky si ponechaly jenom jakýsi podiv
ný, až mrazivý a přece slastný pocit: nejdříve cítila jeho
velké ruce, jak je položil np její ramena hledě jí při tom
stále do očí, pak ly ruce sjely s ramen po lopatkách níže,
když ji sevřel kolem pasu, a potom — či to bylo o mno
ho dní později? — potom klesla do trávy, jako ten skři
van, když přestane zpívat. Za měsíc na to byla svatba,
veselá svatba. Michal se nastěhoval ní matce da

~chalupy a po Novém roce, kdy bylo ještě plno sněhu,
se narodil Vatav.

Ještě celý rok si Sultana vesele zpívala, ale pak při
šly trudné dny. Nejdříve jí zemřela matka a za krátka
odešel Michal- na vojnu. Vzpomínky jí teď připomněly,
že ještě dvakrát jí zazářilo slunéčko, i když jenom na
krátko: -— to Michal byl na dovolené. Ale teď ho nevi
děla už od zimy, ba už je to víc než měsíc, co jednoruký
posel s vysokou čepicí nepřišel s psaníčkem do chalupy-
pod lesem.

Až včera ráno přejelo po silnici několik velkých
nákladních aut a odpoledne zadrnčely před okny cha
lupy zvolna jedoucí vojenské vozy plně naložené.

Sultana vyběhla před chalupu podívat se na vo
jáky a tu zahlédla, kterak z jednoho vozu nějaký voják-
kočí mává paží a ukazuje jí kus papíru. Psaníčko! »Od
Michala« — upozornil ji voják, také bývalý dřevorubec
— dodávaje: »Michal tje hrdina jako všichni od pěchoty,
která níže v kraji táhne po hlavní silnici proti nepříteli,
jenž se snaží překročit. Prut.«

Tak Michal žije, je zdráv a je velký voják — hrdi
na! Proto si Sultana dnes ráno zase zpívala, když nesla
nůši trávy.

, *

Bylo poledne. Sultana měla už všechno poklizeno —

pospíšila si — a teď vyhlížela, zda zase nepojedou vo
jenské vozy. »Bláhová! Cožpak mohou každý den při
vážet psaníčka? Nepřivezou« — řekla si v duchu. A hle,
kdo to přicházv s druhé strany, od vesnice? Rychtář
a s ním jeden ze starších mužů z vesnice.

»Sultanoi sbal všechno cenné a potřebné, nalož to
na vozík, zapřáhni osla a před třetí hodinou přijeď na
náves; strýc zde ti pomůže. Musíme pryč odtud, protože
naši nemohou zadržet přesilu nepřítele, který už pře
kročil Prut. Myslím, že se však brzy vrátíme« — dodal
ještě rychtář, aby uklidnil Sultánu, která stála před ním
jako zařezaná.

Bolestná myšlenka nad ztrátou drahého domová však
dnes dovedla Sultánu jenom nakrátko zarmoutit. Za chví-
li pobíhala všude; ve světnici, v komoře i na půdě, rychle
snášela vše, co odhadovala, že oslík uveze — nebylo to
ho mnoho — a znovu si' zpívala.

A proč by si nezpívala? Vždyť Michalce velký vo
ják, hrdina, který zažene nepřítele zase za Prut — a bude
dobře.

c n
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Zaprášenou silnicí se táhne dlouhá řada vozů, a vo
zíků, mezi nimiž cupitá i oslík s vozíkem, na kterém je
několik balíků pokrytých houněmi, na nichž sedí Sulta

na, držíc v jedné ruce opratě a přidržujíc druhou rukou
sedícího na klíne sotva dvouletého Vaiava.

»Tři hodiny jsou už na cestě a jak dlouho ješte po
trvá jízda — a kam? Ale nač si trápit hlavu; až se Mi
chal vrátí, zase budou v chalupě lesa.« Po kolikráte
se Sultana už takto utěšuje, když se jí vloudila na mysl
obava »co bude zítra«..

Ted se silnice sklání do údolí. Je třeba seskočit
s vozu a brzdit kůlem, protože vozíky multánských ho
ralů většinou nemají brzd. Pravicí s přitaženou oprátí
přidržujíc zároveň dítě, ' levicí zarážejíc kůl před kolo,
daří se Sultáně dostat vozík se svahu dolů, kde někdo
zastavil karavanu uprchlíků. Sultana se také zastavuje a
zvědavě se rozhlíží, péitrajíc po příčině' přerušení jíz
dy. V malé úžlabině hned při silnici' vidí několik vel
kých stanů, označených červeným křížem, a za zády jí
současně zahoukal klaxon. Uskakuje a tiskne se vozí
ku. Div že jí nestrhlo pod kola velké nákladní auto, které
právě projelo a za ním jede druhé, třetí, čtvrté.

Čtyři auta staví, a jsou v okamžiku obklopena
uprchlíky, které se několik vojáků marně snaží oddálit.
Také Sultana opustila svůj vozík a stojí mezi zvědavci.
S očima široce rozevřenýma přihlíží skládání raněných.
Nemyslí, že by mezi nimi mohl být také její Michal. Ne,
to nemyslí -— ale což kdyby byl raněn někdo známý
z vesnice?

Už složili čtyři raněné a nyní je na řadě pátý. »To
ho položte za stany; chudák, má to už za sebou« —-řekl
poddůstojník — velitel transportu, a Sultana vystupujíc
na špičky marně se napíná, aby zahlédla tvář mrtvého,
jehož celou hlavu kryje bílý obvaz s temnými skvrnami
krve.

Skládají další tři raněné a potom: »Ten je také ho
tov« — je slyšet poddůstojníkovu poznámku, kterou Sul
tana však nevnímá. Protlačila se až nosítkám, nichž
teď stojí a její kalný zrak s tupým pohledem do nezná
ma snad ani nevidí ňa prsou mrtvého malý kovový štítek
s několika vyraženými číslicemi a jménem — Michal
Lopun.' "

Karavana multánských uprchlíků se znovu hnula
vpřed! Sultana, kterou vojáci odvedli téměř násilím od
nosítek a posadili na vozík '— teď dovede už zase pře
mýšlet: »Michal jest mrtev; co si počnu nebohá, sama
bez domova, bez práce a bez prostředků? Pane na nebi,
odpusť, půjdu dnes v noci za Michalem.«

Uštvaná bezradnými myšlenkami sebevraždě,.Sul
tana čeká odevzdaně nadcházející noc. Vtom její zrak
utkví na spícím synkovi. Opatrně bere dítě do náruče,

a hýčkajíc je, začne tiše zpívat svou oblíbenou písnič
ku: »Zelená travička, bílý len — pověz mi, milý, pověz
mi jen.«

Necítíš zármutku. Sultano — už nemáš sebevražed
ných myšlenek? Kde se v tobě vzala síla, že můžeš do
konce zpívat?

Sultana neví. Nezná pud sebezáchovy, který dovede

ne pro přítomné, ale; pro budoucí překonat každou bo-

_
lest tělesnou i duševní^ všechny hrůzy přírodních živlů
i války, jakékoliv příkoří lidské tyranie.

Sultana nezná tuto nezlomnou sílu. Prostá kráska
multánských hor hledíc na své děcko však cítí — že musí
žít!

' #

hospodářství

Bedřich P an gr ác:

Přede žněmi 1944

C edlácijako gtavi jako jednotlivci si uvědomilisvéúkoly
C? a povinnosti á plní je tak, že po pět dosavadních let

.
ohromnéhobojeo světovénázory a žití a nežití národů jsme
ještě ani nžřjeden den nezůstali bez chleba a že téměř vé
všech oborech zemědělskévýroby jsme soběstační. Nebyla
to malá práce, ať již máme na mysli činnost ministerstva,
ostatních úřadů, svazů, odborných ČUganisací,vědeckých a
výzkumných ústayů, družstev, obecníchstarostů a zvláště
ovšem jednotlivých hospodářů, kteří všichni museli řídit
vší silou „koráb svých statků“ a neohlížetse na riic jiného,
zvláštěn^ na bohaprázdnérady emigrantů z cizinýa našep
távání jejich naslouchačůtady doma.

Přerod jako před 100 lety

Podoba dnéšni české vesnice, způsob jejího života a
všeho mravního a technického nazírání venkovských lidí
se za,této války radikálně změnily. Je to snad vůbec nej-
proinkavějšízměna, jakou zažila v tomto století kterákoliv
z vrstev našehonároda. Zásahy zvenčí jsou hluboké a pře
rod uvnitř lidí jde tak naíkořeny duší, že dnešní doba snese
po této stránce srovnání s rokem 1848,kdy zákonem ze 7.
září byla zrušena robota. Tenkrát byl sedlák vysvobozen
z poddanstvívrchnostenského,dnes se osvobodilz poddan
ství kapitalismu, jež nebylo o nic méně záhubné a o nic
lidštější, než nevolnictví,jež tisklo českouvesnici v dobách
před sto lety.

Opatření úřadů i Svazu zemědělstvía lesnictví zasahují
opravdu všude, do všeho a do všech dosavadníchzvyklosti
českéhosedláka.Úřady i Svaz — tento zvláště prostřednic
tvím svých místních spolků — lidově řečeno „se pletou“
sedlákůmdo každé jejich práce, do všech jejich plánů a za
řizují prospěchuvýživy národa i vlastnímu prospěchu
zemědělstvívšechno,co považují za dobré a nezbytné b̂ez
ohledu na to, zda tím budí libost či nelibost. Byl změněn
osevní postup, kde je toho třeba, tam se nedbá navyklého,
normálníhostřídání osevu, sedláci jsou nuceni,̂ aby použí
vali jen originálního,přezkoušenéhoosiva-asádě, zvelebuje
se chov dobytka, je zavedena stájová kontrola mléka atd.
Nejvíce a nejdřív nachází pochopenízlepšováníchovu do
bytka, neboť je výnosné a o jeho výhodách se přesvědčují
i nejmenší a nejchudší zemědělci. Na ledacos se bručí,
jako na příklad jistě na některé pgvinné dodávky, ale tady
jsou i úřady i Svaz zemědělstvía lesnictví neúprosne.

^ _
•

Celý náš národ je jedna rodina,v nížnesmí býti opuště
ných a trpících. Národní,hospodářskýi politický soUdaris-
mus je v přítomnosti a bude i v budoucnosti naší největší
silou. Nikdo u nás přece nechce a ani nemůže chtít, aby
nám ve městech padali lidé hladem, jako tomu bylo vinou
neschopné státní moci za minulé světové války v letech
1914 —1918.Po této stránce si získalaRíše a její i naše pro-
tektorátní orgány vskutku velké zásluhy. Na druhé straně
došly snahy úřadů plného pochopeníi u sedláků,jak o tom
svědčístále vzrůstajícípoložkaprémií a odměn za dodávky
značněpřevyšujícímez nařízenýchpovinností.

Revise osiva obili a bramborové sadby

' Hlavnímiotázkaminaší lidové výživy jsou chléb, bram
bory a tuky. Obilí a bramborů máme stále dostatek.Někde
byly v posledních letech, zvláště loni, sklizně obilí tak
velké, že se takovýchnedosahovaloani před touto válkou.

lepším výnosům se naše zemědělstvídostává přede
vším tím, že se reviduje osivo všechdruhů obilí i všechna
bramborová sáď. Tak na příklad pro letošek bylo nařízeno
vyměnit pětinu až čtvrtinu osevu obilí a třetinu brambo
rové sádě. Takové zjevy, jaký byl zjištěn na Olomouckú,
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že v .iednom.místě sázeli po 30 let stále tytéž brambory,
budou u nás již navždy nemožné.Výměnu provádějí druž
stva v celých katastrech a ministerstvo zemědělství dalo
na podporu této akce 80 milionů koruri. Osivo a sáď dodá
vají jednak šlechtitelé, kteří udržují originálni materiál ve
vlastních šlechtitelskýchstanicích, jednak množitelé, kteří
ušlechtilé osivo a sáď množí skoro v každé obci. Obojívý
měna, i osivosádě, je stejně důležitá nejen pro dobu války,
ale zvláště i pro mírové časy. Na příklad maďarští a ru
munští sedláci soustřeďují již dávno všechnu svoú sklizeň
pšenice do státních sýpek, kde se zrno třídí pro mlýny.
Krásná, lepkem bphatá uherská mouka je našim hospody
ním dobře známa a právem se těšila jejich největší oblibě.
Jak mohly s touto moukou soutěžiti naše mlýny,když jsme
netřídili ani zrní ani osev?

A stejně tomu bylo i s brambory. Jejich spotřebě v míru
byla malá, protože to někdy byla přímo ostuda, jaké bram
bory přicházelyna náš stůl doma, v hostincích,ba i v nej-
diažších hotelích. A přece každá žena-hospodynědobře ví,
že špatné brambory jsou dvakrát drahé. Jednak tím, že
jich mnoho odpadne, jednak tím, že vyžadují mnoho tuku
a mnohomouky, vaří-li se z nich na př. knedlíky. Je rozdíl,
obsahují-li brambory 17procent škrobu nebo 22. Chybějící
škrob se musí nahradit moukou nebo tukem.

Olejnaté rostliny a vzkříšený len
V tucích nám chybí stále ještě značné procento surovin.

Tento- nedostatek usilovně doháníme osevem olejnatých
rostlin, hlavně řepky a máku, při čemž vycházíme z po
znatku, že jeden hektar půdy uživí jednu krávu, jeden
hektar půdy, osetý olejninou, dá však tolik tuku, jako tři
krávy. Ve výrobě,tuků soběstačnínejsme a stále není jisto,
zda a kdy budeme^Nyní za války jsme odkázáni na dovoz

' z ostatníhoúzemí Říše.
Nezapomínáse však ani na jiné rostliny, tak zvláště na

ty, které dávají přadná vlákna. nim patří u nás na prvním

_
místě len, který je nutno považovatza velmi významnýpro
naši zemědělskouvýrobu i v dobách míru. Již před touto -,válkou jsme vyváželi výrobky z českéholnu do ciziny, nej
vícdo zámoří,kde nacházelydobrýodbyt nejen na př. stolní
a ložní prádlo, nýbrž i prádlo osobní, plátěné obleky a
zvláště také ručníký, které před bavlněnými mají mnohou
přednost. Konečně nezapomínejme,že ve středověku byly
české plátěné šátky uznávanýmplatidlem: jeden se rovnal
polovině groše.

Dnes máme moderní tírny, kam sedlák odevzdá len tak,
jak jej sklidil s pole, a nemá s ním tedy doma žádnou další
práci. Kotonisací,štěpením lněné!o vlákna dostáváme na
prosto jemnou nit, která plně nahrazuje bavlnu. Vůbec
bylo by si přát, abý pýchou našich nevěst byla opět výbava
z českéhoplátna.

Mléko a někdejší zemědělská „politika“
Největší závada při produkci mléka byla u nás v tom,

že sedlák nikdy neznal roční průměr dojivostisvých krav.
Krávy dávaly tak málo mléka, že jejich držení by se bylo
vyplácelo teprve tehdy, až by městský spotřebitel platil za1 litr mléka 5 korun. Tady je vidět, jak některým bývalým
„zastáncům“ selského lidu byla nikdy bída na vesnici mi
lejší než blahobyt. Kdyby byli zemědělcůmpoctivě a přímo
do očí řekli: chceš-li existenčně obstát, musíš vyrábět víc
a kvalitněji, bylo na ráz po mnohé nesnázi a i léta obecné
hospodářskékrise by byl rolnickýstav přežil s menšímiško
dami. To však neřekli, neboť kohr>by se byli potom „zastávali“. co by dělali, kdyby nemohli „vymáhat“ vyšší ceny
a kdyby nebylo záminek ponoukat obyvatele měst proti
venkovu a naopak?

Další chybou minulosti byla skutečnost, že při nízkých,
opravdu ztrátovýchcenách za dobytek, se na masovyprodá
valy nejlepší,nejzdravějšíkusy a v chlévechzůstávaly bra
kové krávy, které dávaly také jen 3 litry mléka denně. Dnes
se požaduje nejmenší dojivost 3000 litrů ročně o tučnosti
8.5 proč., to jest 3 a půl kilogramu másla z každých 100
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Obnovili rozrušený řád, vnésli mezi úsilí člověka a mož
nosti přírody ztracenou rovnováhu, dosadili žádoucí ústrojný
vývoj v přelidněných zemích a krajích, lidskou činností
předimensovaných, postavili kázeň proti libovůli, to všechno
nelze d<?“budoucnostidocíliti jinak, než řízeným pláno
váním celých krajů a území, to jest zachycením všech
dílčích úkolů oblasti v jeden celek řízený mocenským
kulturním činitelem s jednotného hlediska.

Byl to zejména- průmyslový západ Říše, kde problémý
dopravně-technické, sociální a stavby měst dělaly obec
ním a provinciálním správám stále větší, starosti, takže již na
počátku 20.století vznikly tu pospolitostí obcí jako nadřazené
plánovací svazy, ke kterým přibyla podobná sdružem ve
středním a východním Německu též za účasti různých stát
ních míst. Nelze sice podceňovali význam těchto svazů, me
zi nimiž nejdůležitější jest zákonem z 20. Y. 1920založený
„Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk", jemuž zákonem bylo
svěřeno v jeho oblasti 'provedení výsostných úkolů prosto
rového plánování, ale nutno uvážiti, že prostorové a Správní
ohraničení, nedostatečné vzájemné vztahy,. chybějící nad
řazené vedoucí místo, chybějící jednota vedoucích pláno
vacích myšlenek a nedostatečné vzájemné dohadování o
pracích a úkolech, mohly dáti vznik pouze plánovacímu
torsu. Ükoly jednotlivých plánovacích svazů byly sice u-
znány jakožto zapojené do velké úlohy Ríše, ale dosavadní
zemské hranice stavěly takovýmto organisacím nepřekona
telné obtíže. Plánování stále nebylo žádnou státní výsostnou
úlohou, nýbrž sledovalo komunálně-politická, nebo soukro-
mo-hospodářská hlediska. Teprve národně socialistická re
voluce 1933 mohla odstranili překážky, ležící v zemských
hranicích a teprve národně socialistický stát pozvedl prosto
rové plánování ke státní výsostné úloze.

Nejdůležitějšími předchůdci, kteří položili základ ná-
rodně-socialistickému říšskému plánování a prostorovému
uspořádání, jsou tyto zákony: z 22. IX. 1933o určení a úpra
vě obytných oblastí,- ze 14. VIL 1933o novém uspořádání
německého selského stavu,- ze 13. IX. 1933o zatímním vy
budování stavu německého zemědělství,- z 29. IX. 1933o dě
dičných dvorech a ze 3. VII. 1934 o zatímních opatřeních

uspořádání německého osidlování.
Tyto zákony, vztahující se pouze na několik jednotli

vých odborných úseků, nemohly ovšem býti postačující
zavedení úplného pořádku v říšském prostoru a uvedení

dalšího celkového vývoje do spořádaných kolejí. Stále tu
chyběl sjednocující mocenský kulturní činitel, který konečně
byl utvořen zákonem z 29. III. 1935o zřízení úřadu řízení
potřeb země, který dalším rozhodnutím Vůdce z 26. VI. 1935
obdržel název „Reichsstelle für Raumordnung" (RíR), je
muž byl přikázán úkol provésti souvislé, nadřazeni plánová
ní a uspořádání německého prostoru pro celé říšské území.

Tírťfbylo po prvé na světě uskutečněno v národně so
cialistické Říši celkové, blahu celku zaměřené a nikoliv
jednostranně kapitalisticky vedené celkové státní plánování.

Jak z uvedeného- vyplývá, otázka prostorového pláno
vání vyvíjela se v Ríši po dlouhou dobu, dostávajíc po
stupně různé zákonité podklady, jež posléze vedly naří
zení ze dne 15. II. 1936a provádění říšského a krajinného
plánování, vydaného za tím účelem, aby úprava jednotli
vých menších územních částí {obcí, okresů, krajů) měla vždy
na zřeteli zájem státního celku.

Jakjetomuunás

I u nás se pociťovala již dříve potřeba ozdravění poměrů
v« stavebnictví a nutnost zavedení řádného plánování.

tomu cíli býla vydána řada předpisů doplňujících naše
staré zákonné předpisy, které pro plánovací činnost nepo
stačovaly: opatření Stálého výboru ze dne 27. X. 1938,č. 261
Sb., o odstraňování stavebních a komunikačních závad
v"obcích, opatření Stálého výboru ze ďňe 16, listopadu 1938,
č. 291 Sb., o vyvlastnění a některých jiných opatření

účelům přebudování státu nebo dočasného hospodářského
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ku. A přece se sešlo 6753 soutěžících, aby 8107 pracemi postavili
uměleckou porotu před těžký úkol, určit toho nejlepšíbo. Soutě
žilo se ve všech uměleckých oborech. Komponistů se sešlo 273,
ve zpěvu 844. na klavír 796, na housle 784 a na dechové ná
stroje 99 účastníků. V části literární to bylo celkem 1690 ho
chů á děvčat, bojujících o prvenství v poesii, prose, žurnalistice
a dramatické tvorbě. Největším počtem prací byla zastoupena
část výtvamická. 2267účastníků zaslalo posouzení celkem 3650
obrazů, projektů, fotografií, plastik, plakátů, keramiky, výšivek,
hraček a návrhů na divadelní scény. ^

Při souhrnu těchto čišel by snad mohla vzniknout domněn
ka, že toto byl cíl a účel soutěže. Omráčit širokou veřejnost
množstvím soutěžících a tím dokázat, že... atd. Jenže zde se
jedná o mnohem více, nežli o masovou propagandu. Dnešní
mládež se téměř diametrálně liší od nvládeže bývalého režimu
— jejich myšlenkový a duševní vývoj spěje docela jiné metě,
nežli jak tomu bylo dříve. A tu se stal vodítkem obsah literár
ních a výtvarnických prací, tu bylo •vysloveno něco, co snad
v příští době se stane základem celonárodní tvorby. Tak jako
pravda za určitých okolností přestane být pravdou, tak mohou
vzniknout i tendence, které přetrvají věky. Jestliže dnes mezi
637 veršotepci a 919 prosaiky by téměř na prstech spočítal* ty,
kteří si libují v sentimentalitě nebo falešném romantismu, pak
tato skutečnost je něčím, co se nedá odbýt' pouhým mávnutím
ruky. V osmnácti letech již obyčejně mladý člověk tuší, co je
láska. Uznává její závažnost, jest si vědom, jejich citových hlou
bek. A přece z ní nečiní střed svého života, nepitvá se v jejích
bolestínských finesách, nenechává se vláčet wolkerovským pe
simismem a rozpolceností. a ma rádství, práce, touha
pomáhat, neplakat nad problémy, ale chlapsky
se rvát Sykaídou nepředvídanou situací — ta
všechno dokazuje, že dnešní mladá generace si zaslouží plnou
důvěru, a že se jí jednoho dne může' svěřit jakákoliv odpo
vědnost.

Hlavní ceny jsou dotovány stipendiem na konservatoři a
umělecke-průmyslových školáoh./Fento fakt není pouhým gestem.
Jestliže v pátém roce války dává Kuratorium mladým lidem
základní možnost budoucího uplatnění, svědčí to o nerozborné
mravní a ideové síle nejen těch, kteří stojí v čele Kuratoria,
nýbrž i těch, kteří pracují v nejposlednějších řadách. Mládež
věří svému vedení — a vedení věří mládeži.

Karel Skop al

Historie sovětské armády na ruby

Sovětská armáda oslavovala letos své 241etí. Zrodila se v
plamenech občanské války, která vystřídala přesně podle bolše
vického receptu: Mír chýším — válku palácům! válku na fron
tách. Vojsko hlasovalo, jak řekl Lenin, proti imperialistické
válce nohami; armáda se rozutíkala do svých »chýší«, aby v ci
vilu loupila »paláce«. Tím bylo zajištěno v podstatě vítězství
bolševické revoluce. Zlaté nárameníky (»pogony«) byly důstoj
níkům usekávány s kabátů i s kusem ramene, do důstojnických
čapek s »jablíčky« obyvatelé »chýší« vpalovali kulky a lebky
představitelů »paláců« děravěly. Nepřítel nebyl na druhé straně
fronty, nýbrž uvnitř vlastní armády: Pryč s důstojníky, ať žije
svobodně zvolený komandýr! Sověty rot, praporů a pluků nahra
dily vojenské štáby, rekvisice po venkově směnily proviantům
a intendane!. Carská armáda byla proklínána ve všech pádech,
ve všech časech i rodech. Tak se rodila sovětská armáda.

Poslyšte nyní, jaký mythus, jakou legendu o zrodu sovětské
armády vymyslili nynější vládci Kremlu, jejichž jménem oficiál
ní řeč na jubilejních oslavách pronesl Manuilskij, Žid, zná
mý také svými kominternskými zásahy v kruzích bývalých čes
kých komunistů. Svou oslavnou řeč zahájil líčením statečnosti
ruského národa v průběhu dějin. Zmínil se o bojovnosti svátého
knížete Alexandra Něvského, vzpomněl statečných Minina a
Požarského, vychvaloval mužíky, kteří pod Suvorovem překro
čili Alpy, ač předtím ani okem v ruské krajině neviděli vyšších
kopců. Spolu s Kutuzovem použil Manuilskij znovu Napoleona,
ale velmi se zapotil, když v druhé hodině své přednášky byl nu
cen přejiti událostem první světové války, která podle ne
dávno ještě platného komunistického katechismu byla vyvolána
carem, velkostatkáři a kapitalisty. Nyní však Manuilskij vyzval
své posluchače, aby poctili světlou památku statečných ruských
vojínů, kteří v letech 1914—1918hájili rodnou 1zem. Hlavni pře
kážkou vítězného ukončení této války podle Manuilského byla
tehdejší^ carská vláda, jež byla v rukou defaitistické kliky ger-manofilů kolem carevny Alexandry Fjodorovny. Revoluce — vy-

švětloval Manuilskij — byla výsledkem úsilí lidu. aby Rusko

bylo zbaveno zrádců a aby se mohlo s ještě větší silou obořit
proti vnějšímu nepříteli ...

Žijí také u nás desetitisíce lidí, kteří byli svědky rozkladu
carské armády a kteří dobře znají toho příčiny. Ti také vědí,
že slova Manuilského o nutnosti únorové revoluce J917 jsou
přesně převzata z argumentace tehdejších liberálů kolem Guě-
kova a Miljukova; vědí o methodách, jimiž Kerenského únor
plynutím událostí byl nahrazen Leninovým říjnem; je známo po-
raženectví bolševiků, kteří rozklad armády považovali právem
za nevyhnutelně nutný předpoklad svého vítězství; v tisíci kni
hách a brožurách byla vykopána propast mezi tradicemi ruské
armády do října 1937 a rudou »dělnicko-selskou« armádou —
a teď Moskva vyšle před mikrofon chlapíka, aby s drzým čelem
»vysvětlil«, že sovětská armáda je vlastně pokračováním »stateč
ných carských armád« a že vznikla jen proto, poněvadž lid chtěl
bojovat do vítězného konce, kdežto carská klika mu v této
»obraně vlasti« bránila, a bolševici byli jen nástrojem této svaté
vůle'ruského lidu .

Skutečnost, že bolševici jsou nuceni takto retušovat své
činy z roku 1917, přikrývat je nacionálními prapory, že ze
svého poraženectví v r. 1917 obratem ruky vyrobili horlivou
snahu bojovat až do úplného vítězství, že svržení carisrau a ka
pitalismu vysvětlují právě touto snahou, že se stydí říci plnou
pravdu o ploze své strany pokud jde o rozklad staré ruské
armády v r. 1917, že musejí zamlčovat, co o imperialistické válce
1914—1918hlásal Lenin, to vše svědčí o značné vratkosti bolše
vické ne-li moci, tedy alespoň ideologických základů SSSR.'

Neboť bolševismus se udržuje doposud při moci jen tím, že
Kreml odvrhl vůbec všechny zásady, na kterých tato moc byla
vybudována. Sovětská vláda se dusí ve vlastní šťávě historických
nepravd a prolité.krve od r. 1917do našich dnů. Že touto šťávou
míchá Žid. nepřekvapuje.

Jan N o v á ěe

Ještě staří a mladí

Pan Vláďa Novák správně a s citovým zaujetím ukazuje ve
svém dopise (Přítomnost č. 9), jak šířící se propast neporoz
umění mezi starší generací a mládeží muže být osudná pro dal
ší vývoj národního celku. Vyslovuje obavu, že neochota starších,
sdílet své zkušenosti s mladými, kteří se nim obracejí o radu,
uvádí celou mladou generaci do nebezpečí tápání a zlých omylů.

Nedívám se na věc tak tragicky. Naši bývalí předáci a »ve
likáni« se sice stáhli do ústraní a nemluví s námi, snad se i
usmívají zpovzdálí naší nejistotě, ale o radu přece jen není nou
ze. Totiž o radu konkrétní, praktickou. A o jiné rady jít ani ne
může v dnešní době, kdy činy jsou vše a nadoblačná filosofie
nic Na příklad: jakým směrem se mají vzdělávat mé děti? Od
pověď mi dá psychotechnická poradna při úřadovně práce. Jak
mají trávit volný čas moji chlapci? O tom rozhoduje Kuratorium
pro výchovu mládeže. Jakým směrem vést lidovýchovu v obci?
To mi poví okresní vedoucí veřejné osvětové služby. V jakém
duchu učit děti ve škole? O tom vydaly nadřízené úřady množ
ství podrobných pokynů. V jakém poměru má nezkušená hospo
dyně mísit bílkoviny, tuky a uhlohydráty? To je určeno promyš
lenou soustavou potravinových přídělů. (Na lístcích jsou i re
cepty.) Co dělat, když kamna pohlcují příliš mnoho paliva a ne
hřejí? Tu poradí Ústav pro hospodárné využití paliv v Praze VII.
Jak vyřeším svůj poměr absolutnu? V této věci přichází mu
na pomoc neomylná církev, jejíž kněží už dávno vše promyslili,
takže prostému člověku stačí, když hotovou věrouku a mravo
uku bez námitek a mudrování převezme, čímž si zajptí spoko
jený život a blaženou smrt.

A*tak vidíme, že ve všech oborech života se dnes uplatňuje
zásada: rozsáhlou pravot«* :í vybavený odborník věc vyřeší a ne
odborníci si toto řešení jednoduše přivlastní, ať se jim líbí či
nelíbí. Skalní'optimista by charakterisoval přítomnou dobu jako
epochu bez problémů. Dříve, kdy se vše problémy jen hemžilo,
kdy bylo »kolik hlav, tolik smyslů«, kdy demokracie byla dis
kuse a nic než diskuse, zpravidla neplodná, bylo ovšem třeba,
aby staří učili mladé samostatně myslit a hájit své stanovisko
v pestré konkurenci názorů. Avšak dnes, kdy všecky životní
problémy, jsou s konečnou platností rozřešeny autoritativně (na
př. problém nezaměstnanosti, lidové výživy, úspory energie, ve
dení mládeže, politické výchovy dospělých atd.), není třeba pro
sit se o rady zatrpklýoh kmetů. Neboť iňy .jsme se naučili po
slouchat a nekritisovat. A v tom je naše štěstí.

Robert Grill
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Celý soubor

účinnýcK látek a minerálií najdeme

ve sbíraném mléku. To má v sobě

ony bodnotné látky, jež jsou zhustě*

ny ve výrobcích TROPOU*

HoßpodaHtt přípravky XROPON •
přlka* této doby.

PRAŽSKÉCHEMICKÉ
ZÁVODYA.S.PRAHA
Telefon:489-46,444-52,443-53

Vyráběji:
sacharín,
»trojená hnojiva,
prostředky na ochran« rostlin a moridla,
farmaceutické chemikálie,
veterinárně-medicináIni přípravky,
chemickyčisté seli kovů,
kyselinu sirovou techn4síran zinečnatý,
'kamence,
amoniak a čpavek,
kliky a lepidla,
zinkovou bělobu zn. „SPHINX,
ochranné nátěry proti rzi zn. SUBOX,
ochranné nátěry proti ohni zn. SUBON-P,
kyselinovzdornétmely,
extrakce olejů,
ocet,
glukosu,
škrob.

Armády postačí
troška jen-**

obuvse lesknei třetí den!

Armada oietří současné kůží
nejlépea uchováobuvdlouho
v dobrém stavu. Kdybysteji
nékdy okamžité neobdrželi,
mějte strpení, pozdějiji obdr
žíte opět v dostatečném
množství.
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to je výkon Claraxu: uSefří mýdlový

prášek, poněvadž iiž při namočení

prádla mnoho špíny roz
pustí nebo uvolní, fím

ulehčí také praní o ušetří

hospodyňce práci. Činí

prádlo běleiším a
.hebounkým.
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