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Prítomnosti

Prof. dr. JaroslavK r e j č í, predsedavlády:

Vláda zákonná a t. zv. „vláda“

v emigraci

(Několik ryze juristických poznámek.)

T/’' dyby různé politické postuláty nebyly uplatňo-
JĽV vány tak často v rouše právnických thesí, zastí
rajícím jejich pravou povahu, nebyla by řada práv
ních problémů vůbec vznikla. Tedy ani problém na
značený nápisem tohoto článku. Právníku nenapadlo
by vůbec, aby juristický konfrontoval vládu, která
vykonávána určitém územía nad jehoobyvatelstvem
zákonnou pravomoc a faktickou moc, se souborem
osob, které mimo toto území a ve vyhnanství přiklá
dají si funkci vlády nad tímže územím a nad tímže
obyvatelstvem.Neboť jemu jest jasné, že vládou ve
smyslu právního řádu, platného na určitém území —
a jen tento právní řád jest směrodatný — je vláda
ustanovená podle tohoto řádu, že tedy jen ona jest
vrchností, kdežto „vláda“ v emigraci jsou mu pouhý
mi soukromýmiosobami,stojícímimimo organisova-
nou moc státní. Ježto však zahraniční propaganda
pokouší se popírati legitimitu státního presidenta a
vlády Čecha Moravy,tvrdíc, že pravou vládoutěchto
zemí jsou určití emigranti v cizině, je přecé jenom
na místě vypořádat! se i právnicky s těmito pokusy.

Zahraniční propaganda, aby mohla poukazovati
na legitimitu vlády emigrantů s dr. Benešem jako
presidentem republiky v čele, tvrdí, že Beneš jako
president republiky resignovalna svou funkci neplat
ně, protože prý byl resignaci donucen.Zůstal tudíž
presidentem republiky a byl oprávněn jmenovali vlá
du, která prý tím stává se také legitimnívládoui čes
kého lidu,usazenéhona územíČecha Moravy.

Je pravda, že Beneš neresignoval na svůj úřad
dobrovolně,ale že byl tomu politickýmipoměryne
jen v býv.Yepublice,ale i v Evropě donucen.Takové
donucení není však násilím (vis) ve smyslu právní
nauky, které činí určitý právní akt, a tedy i státní
akt resignace na úřad hlavy státu vadným a neplat
ným. Politická činnost, zejména však osob vedoucích
stát, je často vystavena různým tlakům politickým,
vnitrostátním i zahraničním, které mají vliv i na
trvání jejich funkcí. Je to jakési naturale politického
dění a ústavní dějiny nám dávají nekonečnou řadu
příkladů, kde ministři, hlavy státu, ba i doživotní a
korunované, byli nuceni často v zájmu vlastního ná
roda vzdáti se svých úřadů. Z nejnovější doby možno
uvéšti příklad presidenta francouzskérepublikyMille-
randa, který byl v r. 1924 přinucen parlamentem

resignaci, poněvadžnebyl s to vytvořiti vládu, kte
rá by ho politickynesla. A přesto, že v tehdejší Fran
cii, zemi tak vypjatého konstitucionalismu, byly
z vážnýchvědeckýchmíst vyslovenynázory, že parla

ment postupovalvůči presidentuneústavné, nikdone
pochyboval, že resignace presidenta byla po právu
platná. Násilím, činícím právní akt resignace aktem;
neplatným, bylo by na př. násilí, které by záleželo
v přinucení hlavy státu odstoupeníjakousi paláco
vou revolucí,se zbraní v ruce, pohrůžkousmrti a pod.
O něco podobnéhonešlo však ani v případě Milleran-
dově,a ani v případě Benešově.

Jakákoliv pochybnost o účinnosti resignace Be
nešovy — kdyby tu vůbec jaká pochybnost byla bý
vala — byla však definitivně vyloučena volbou dr.
Emila Háchy Národním shromážděnímza presidenta
republiky. Tvrdím dokonce,že i vadná a neplatná re
signace, která by byla způsobenapravým donucením:
(vi ), byla by ex post ratihabována volbou nového
presidenta, pokudby příslušný právní řád neznalpro
středku a instituce, oprávněnézrušiti tuto volbu,čes
koslovenskýprávní řád takové instituce neznal.

Jak Benešovaresignace, tak volba státního pre
sidenta dr. Emila Háchy staly se v době Česko-slo-
venské republiky. Také vláda, vytvořená dr. Háchou,
nastoupila úřad a vedla úřední věci ještě za trvání
této republiky. O legalitě její činnosti, vyvíjené
v souhlase s právním řádem býv. republiky, ne
bylo svého času vůbec pochybováno. Když se
dr. Hácha rozhodl pro svou historickou návštěvu
u Vůdce, byl takto nespornou právní kontinuitou
legitimován. Na tomto závěru nemůže měniti nic
ani fakt, že nepřátelské mocnosti uznaly emigrant
skou vládu, že přijímají od ní vyslance a pod. Rozho
dující je jedině právní řád, který platí dnes na území
Čech a Moravy, a to je právní řád, jehož východis
kem a základní normou je Vůdcův výnos z března;
r. 1939o zřízení Protektorátu Čech a Moravy.Tímto
výnosembyli institucionálněuznáni president a vláda
Protektorátu, jakožto hlavní představitelé autonomní
veřejné moci v Protektorátu. Při tom president re
publiky dr. Hácha byl uznán Vůdcemjako státní pre
sident nově zřízeného Protektorátu. Jsou tedy státní
president a vláda legálními orgány vládní moci
Protektorátu Čech a Moravy.

Aby však jakákoliv vláda určitého území a jeho
lidu, a to i vláda legální,byla skutečnou vládou,
je třeba, aby se prosadila, t. j. byla s to plnění svých
příkazů a zákazů vynutiti. Jde tu o princip, který
právní theorie nazývá principem efektivity.
Jím odůvodňujese i legitimita vlády, která v okamži
ku, kdy se ujme moci, nemůže se opriti o princip le
gality. Je na bíle dni, že s hlediska principuefektivity
není t. zv. emigrantská vláda pojmově vládou.
Na druhé straně má protektorátní vláda v rukou vše
chny zákonné a faktické prostředky, aby provedla;
opatření, která uzná za správná. Při tom se opírá!

o souhlas širokých vrstev obyvatelstva, jehož vůli
v rámci autonomieztělesňuje.

Jak jsem již na počátku řekl, právnickémunazí
rání je toto vše jasné. Proto se ani nedomýšlím,ž<a



PfítDirmoso

bych tím právníkům něco nového řekl. Slo mi jen
o to, abych ukázal, že otázka t. zv. emigrantské vlády
pění vůbecotázkouprávnickou,nýbrž politickýmpro
pagačním prostředkem, který se pokouší zahaliti se
závojem právního problému.

1 Jako nejlepší ilustraci otázce, řešené senem ministerským
Irfedsedou.uvádímebez poznámekpověstnýdopisEduarde Beneše,
který psal osobnědr. Emilu Háchoviz Londýnaještě za druhé re
publiky jeho volbě za presidenta.Dopis byl psán ručně a jeho
fotografickýsnímek najde čtenář v brožurce, ve které je otištěn
projev ministra Emanuela Moravcena kongresu novinářů v Be
nátkách. (Orbis1942.)
v, 30. . i938

26 Gwendolen Avenue
Putney S. W. iS

Pane presidente,

Vím dobře, jak těžké úkoly budete mít jako president
"republikya přeju proto republice i Vám, aby ji dnešní Vaše
volba v těchto těžkých dobách sloužila plnému zdaru. Pro
kazoval jste vlasti veliké služby ve své funkci presidenta
správního soudu svou velikou zkušeností a znalostmi i svým
spravedlivým a rozvážným právním postupem ve věcech často
mejdelikátnějšich: a fakt, že se všichni nás sjednotili na Va
ší volbě, to jen zdůrazňuje. Přeji Vám, aby se Vám nová prá
ce dařila a aby stát i národ vyšel co nejrychleji a nejlépe z
dnešní obtížné situace.

S výrazem upřímné
úcty

Dr. Eduard Beneš

P. S. Na Váš telefon v posledních dnech kříse nebylo mi
tiž možno znovu ve chvatu události odpovědět. Myslil jsem
na ten postup několikrát a uvažoval o něm s vysl. Mastným.
Snad bude možno povědět! později, proč se věc provésti ne
dala. Dr. E. B.

české dějiny

Jesej Š u s t a:
Josef Pekař a cizina

T) ři povrchním pohledu na rázovilou bytost velikého ná-
JL rodního historika zdá se nám poměrně podružnou otáz
ka podílu ciziny na jeho vývoji. Cítíme, jak hluboko tkvěl
yšemi svými kořeny v rodné půdě své vlasti, za kterou do
vedl lak zvučně a výrazně promlouvali. Než vskutku věc
není tak jednoduchá, jako vůbec z míry složitý je všecek
zjev Pekařův. Romantik, přístupný tesklivě i hrdě rozněžně-
lým náladám, dovedl býlí ostražitým a někdy až nedůvěřivě
střízlivým kritikem jakékoliv konvenční iluse, i když byla
sebe více pozlacena vlasteneckými hesly. A tento realism
nebyl jen zevním darem přesného vyškolení melhodického,
nýbrž vyrůstal z nitra bytosti a byl jí živelnou potřebou.
Proto dovedl a musil Pekař své citově tak teplé chápání
národni minulosti jako jedinečně osobitého a jen lásce svých
Synů plně přístupného zjevu pevně slučovali s vědomím,
že tálo minulost, jazykově kořenící v slovanském základu,
byla nerozlučně spjata s velikým společenstvím západního
křesťanstva, jak náboženskou, vědeckou a uměleckou kultu
rou, tak vývojem svých společenských i sláinich řádů, těsně
.vrostlých do universálniho rámce středověké řiše římské. Do-
,vedl přesně a střízlivě rozlišovali mezi vskulku závaznou
Iradicí rázovité svojskosti a mlhavým mesianismem domně
lých poslání národního ducha ve službách lidstva.

Tato složitost hlásila se proto i v osobním vztahu Peka
rově cizímu prostředí a jeho vlivům. Nedovedl se němu
©pravdu nikdy přiiisknouii s povrchně lehkou přizpůsobi
vostí a odívali snadno v cizí šat své myšlení a city. Tak ne
osvojil si žádný cizí jazyk lak, aby mu v běžném hovoru

nepůsobil aspoň některých obtíží, a omlouval to někdy až
s upřílišněnou skromností a nadsázkou, kdykoliv se měl stý
kali poněkud okázalejším způsobem s Němci nebo Francouzi.
Zato jako čtenář byl od mládí zcela doma jak v těchto, tak
i v některých jiných evropských jazycích a neváhal, kdy
koliv toho žádal zájem práce, podstoupili námahu zvláštního
studia cizí řeči i pro poměrně podružný úkol. Tak si osvojil

četbě několika souvěkých pramenů valdštejnské otázky
aspoň základy švédštiny a pokusil se o podobné i v maďar
štině. Nejprve to bylo ovšem krásné písemnictví, které láka
lo mladého studenta boleslavského gymnasia duchovým
rozlelům do cizího světa. Se slejiyýmnadšením přednáší zvuč
ně balady Uhlandovy jako verš? z Pana Tadeáše a Kpnrada
Wallenroda,- čte s dojelím Utrpení mladého Werlhera i pro
žívá Oněginův světobol, první, co tiskl jako oktaván, byl
překlad povídky L. N. Tolsíého a francouzského romano
pisce Armanda Silvestra. Za universitních studií vrhá se pak
s podivuhodnou odvahou do širých vod cizí, předevšim
německé vědecké literatury právě lam, kde její příboj šlehal
nejvýše, jako bylo ve valdštejnské otázce. V ní, stejně jako

v souběžné práci o kandidaturách Přemysla II. na říšský
stolec, ukázal pak vzácnou schopnost, nedat! se příbojem tím
nikterak oslepili, nýbrž loví šťastnou rukou z jeho kalných
vln vše hodnolné. Tehdy se mu však také podařilo shléd-
nouii po prvé něco z cizího světa vlastním okem. Roku 1889

prázdninách doprovázel totiž rodinu, v niž byl domácim
instruktorem, letnímu pobytu na' Slovensko do Nádaše

a Trnavy a ještě v stáří vzpomínal na kouzlo srpnových
dnů v zemanském. kaštelu v žírném Považí. Ale na cestě té
zdržel se také ve Wienu a pocítil tu po prvé tep opravdu
velikého města. V dopise rodičům vyličoval svou pouť po
bohatých museích wíenských, obhajuje při tom proti jejich
lesku větší krajinnou krásu Prahy, chudší na honosné stavby
a zaostalejší ve svém pouličním ruchu, ale jemu tak drahé.
Skutečné sblížení s cizím prostředím měl Pekařovi přinesli
ovšem teprve po dokončení pražského studia doktorátem
delší pobyt na některé z vysokých škol německých, který
jeho učitel Jaroslav Goll měl za nezbytný pro dovršení
odborné výchovy těch svých žáků, v nichž hledal budouc
nost nového českého dějepiseclví, skutečně evropské úrovně
jak šíří rozhledu, tak kritickou výbavou badatelskou. Již na
jaře roku 1894se chyslal Pekař lomulo nástupu s pomocí
ministerského stipendia, ale věc se zdržela až do podzimu a
poněkud podivná byla volba universitního města.

První prožívání Evropy v Německu

Bylo to Erlangen, bavorské město o sotva dvaceti tisí
cích duší, kde miniaturní universita,, založená v 18. věku,
slála ovšem ve středu nenáročného života. Pekaře sem zléka:
la především osobnost čelného profesora této university. Byl
to Friedrich von Bezold, učenec jemně humanistického ziadě-
ní, který svými pracemi působivě osvětlil také husitské hnutí
a později překrásnou knihou dovedl plasticky vytvořili
nejsytější obraz německého života doby reformační. Pekař,
který tehdy úplně žil svému velikému náběhu rozřešení
valdštejnské záhady, čekal od tohoto badatele zvláště plodné
podněty. Zima, kterou v Erlangen tehdy prožil, byla proto
zcela naplněna tímto vášnivým zápasem s nepovolnou a
zároveň do evropské šíře se rozbíhající vědeckou látkou.
Vychutnal při lom však klidnou pohodu takřka maloměst
ského prostředí jihoněmeckého, proloživ ji jen krátkým vý
letem do blízkého Núrnbergu; a bylo přirozeno, že s jarem
zaloužil po rušnějších dojmech.

Goll mu radil tehdy, aby šel na letní běh do Leipzigu,
kde vynikala zvláště osoba Karla Lamprechta jako smělého
bouřliváka na poli nových method historické práce. Ale
mladému historikovi nešlo již jen o odborné školení. Německý
život v jeho bytostném varu chtěl poznali jako protiklad
erlangenské idyly, a lu mu poslačoval jen Berlin. Na jaře
1895rozbil lam ledy svůj skromný, ale cílovým a myšlenko
vým kvasem bohatě nasycený stan. Na universitě hledal
především resonanci pro dvojí Ihema, s nímž byl dosud zá-
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pasii. O valdštejnské otázce mohl do sytá diskutovali
s Maxem Lenzem, vedoucím profesorem oboru novějších dě
jin, jehož kritická studie o výslechu Sezimy Rašína o zradě
Waldsteinově Pekařovi byla kdysi východiskem vlastní
práce. Nyní ji nepochybně sám přerostl a mohl proti slav
nému odborníkovi v jeho semináři stavětí nejeden osobitý
odchylný vývod. Ohlasem středověkých studií ze školy
Gollovy byla naproti lomu cvičeni, jichž se Pekař zúčastnil
pod vedením jiného slavného odborníka jemné pramenné
kritiky, profesora Pavla Scheffer-Boichorsla. Ostatně ho na
universitě zaujaly výklady hisíorika-sociologa Karla Brey-
siga a filosofa kultury Eduarda Zellera. Zašel také několikráte
do přednášek Heinricha von Treiíschke, stařičkého korouhev-
níka ryze pruské bojovnosti a jejích smělých národních obzo
rů. Ale přednašečova trochu nezřetelná výslovnost ryze se-
veroněmeckého zbarvení znesnadňovala českému poslucha
či sledování Treitschkových vývodů, ač by byly jinak jistě
účinně doplnily obraz, který si tehdy Pekař s živelnou dy
chtivostí vytvářel o novém, severem vedeném Německu
pozorováním života, který kolem něho vířil a přinášel jeho
zraku tolik nového.

Berlin mu velmi imponoval svým ruchem i tvrdou vý
konností a s netajenou zvídavostí sahal na tep duchovým
podnětům, které řídily tyto, od českého i jihoněmeckého
prostředí tak odchylné rozběhy také pilným sledováním
denní publicistiky. Dlouhé hodiny sedával v starém Café
Bauer Pod lipami zahloubán do přívalu novin. Také souvěké
revue, jako „Gegenwart" a „Zukunft" měly v něm pilného
čtenáře a nevyhýbal se tu ani básním tehdejší německé
moderny,- tak citoval opětovně v dopisech verše později
zapomenutého Karla Busse. Ale především lákalo ho ovšem
zvlnění politického života německého, v jehož středu stál
mladý Wilhelm II. s nevlídným siinem veliké postavy odstrče
ného Bismarcka a dráždivými polemikami, které právě tehdy
rozpoutala Quiddeova satira „Caligula". Plnými plícemi dý
chal tu mladý český dcktor prudký van opravdu evropského
ovzduší a těšil se, že také nejbližši doba ho povede dále

osobnímu poznání jiných středisek západní kultury i v je
jím románském vyhranění. Jednalo se totiž o to, aby získal
pro blížicí se podzim další stipendium pří rakouském histo
rickém ústavu v Římě a Pekař začal se proto již učili italštině
lekturou vlašské krásné literatury. Jak jinak by se asi jeho
osobnost byla vyvíjela, kdyby byl tehdy, v květu mladé
vnímavosti, prošel tvárným prostředím římským! Ale ne
došlo tomu. Stipendia nezískal, a jak sám napsal, zůstal
mu vzpomínkou na tyto plény jen svazeček básní Giosue
Carducciho.

Ohlas německého sporu o individualismus

a kolekiivismus

Přes Dresden, které ai natrvalo zamiloval, vrátil se tedy
poněkud zklamán na podzim 1895do Prahy, aby v najbliž
ších měsících zaměnil velkoměstské ovzduší za únavnou
robotu chvatné výroby nejrozličnějších hesel pro Ottův
slovník naučný. Vedlo ho to sice také výhledům mimo
domov, na přiklad článek o francouzské revoluci a osudech
nové Francie, ale ducha žádostivého ryzího a prohloubené
ho poznání zle ujařmovala tato literárně výdělečná práce,
stejně jako následující suplentura v Mladé Boleslavi, na
ústavu, jehož byl před málo lety sám žákem. Vlastní nitro
duše plnilo mu při tom ovšem dokončení a tisk velikého díla
o vévodovi friedlandském, které se mu rozrostlo do opravdu
evropských obzorů neobyčejně plodným užitím nových pra
menů, zvláště ze švédských archivů. Ale také přínos se stra
ny francouzské, osvětlující pódii politiky kardinála Riche
lieu na základě nových, na př. Fagniezem objevených pí
semností, byl cenný.

Tak vznikla práce, o níž Pekař věděl dobře, že jest velmi
významným příspěvkem nejen českým, nýbrž obecným
dějinám, a o níž doufal pevně, že proto nalezne zaslouženou
ozvěnu i u německých odborníků, s jejichž prostředím ho
byl tak těsně sblížil nejen studijní pobyt v Říši, nýbrž další

pilné sledování všeho, co v Německu v tom směru zasloitt
žilo zvláštní pozornosti. Zejména zlákala ho tu kvasivá váda,
kterou v cechu německých dějepisců v těch letech vyvolalol
dráždivé volání Karla Lamprechta po zásadně změněném
hledisku historické práce, posléze exemplifikované prvními
svazky jeho „Deutsche Geschichte". Leipzigský historik,
který před tím byl v monumentálním dile speciálním zcela;
nově osvětlil základní problémy středověkého vývoje po-?
rýnských agrárních poměrů, sunul s apoštolským rozmachem!
do středu práce pravého historika zájem o hmotné osudy]
i psychické zrání velikých lidských kolektivů, přezíraje při
tom jak úkol individua i sebe významnějšího v dějinách,
lak mikrologickou práci badatelskou, spjatou s poznáním
osobních stránek dějin státních a církevních. Stoupenci do
savadních method, v rozličném stupni věrni osvědčené tra
dici odborného díla, sváděli s ním proto jitřivé šarvátky
nejen ve vědeckých časopisech a brožurách, nýbrž došlo
i hlučnému klání obou směrů, zvláště na schůzi svazu ně"
meckých historiků, konané na počátku září 1896v Inns*
brucku.

Pekař nebyl sice, jak to bylo tvrzeno, osobně přítomert
při tomto vědeckém turnaji německých odborníků, ale sehnal
o něm kdejaký referát a podal ihned o věci velmi podrob"
nou zprávu v Českém časopise historickém. Byl tímto bojem
zvláště zaujat, ježto jedna ze stran, odporujícich Lamprech-
tovu nárazu, si vzala za patrona jméno slavného historika
Leopolda von Ranke, s jehož lvím spárem Pekař se byl se
tkal sám při řešení valdštejnské otázky. Jeho vlastní sympa
tie se klonily však spíše Lamprechíovi a měl jeho boj
o novou methodickou základnu za lak důležitý, že neváhal
ozvuk innsbruckých debat vtělili i do zvláštního, vzápětí
napsaného článku „Spor o individualismus a kolektivismug
v dějepisectví".

Ve chvíli, kdy jej psal, byl vskutku tak těsně sžit s pr<x
středím německého dějepisectví a problémy jej vzrušujícími,
že nesl velmi těžce úplný nedostatek zájmu tohoto prostředí
pro jeho nedávno vydanou knihu o valdštejnské otázce a
chystal se proto vydali po němečku aspoň její zkrácené zpra
cování, netuše, že opravdu provede úkol ten až na samém
konci života o plných čtyřicet let později. Kniha byla zá
roveň podkladem jeho chystané habiliíace na universitě,
habililace z dějin obecných. V nich se chystal právě na-
lézti nová themata, jež ho měla vésti dalšímu rozletu na
poli co nejširších obzorů za účinného užití nových methó-
dických hesel a podnětů, v německém dějepisectví tak
prudce rozvířených. Ale tu zasáhla mocná ruka zevní osudo
vosti do jeho vývoje a stočila jej v zcela nový směr. Rez
kovým odchodem do ministerstva školství do Wienu osiřela

na universitě stolice rakouských dějin a Goll i Rezek na
pjali vše, aby zůstala zajištěna jejich nejschopnějšímu žáku,

a nikoliv spíše starožitnický orientovanému a heslům vla->
stenecké romantiky příliš povolnému L. Píčovi.

Náhlý obrat v Pekařově životní dráze

Před Pekařem, který právě hledal dosti nevlídné a vratká
životní zajištění jako prefekt v Strakově akademii, otevřela

se zcela neočekávaná vyhlídka na rychlou kariéru akade
mickou, ale za cenu úplného zvratu dosavadních badatel
ských směrnic. Musí narychlo změniti nejen název a ráz
své habililace, obraceje ji z obecných na rakouské dějiny,
nýbrž jest nucen jako suplent plného úvazku učitelského

pro vypracování přednášek kvapem studovali vedle míst
ních dějin alpských zemí dějiny uherské, jihoslovanské, ha
ličské i rumunské; tedy úplné stočení osy zájmu^dosud vý

razně západu obráceného. Při tom snažil se učinili nadto
hlavní páteří svých výkladů o dějinách habsburského^sou
státí podrobné vylíčení vývoje českých zemí, takže veškerá

jeho úsilí tím vplouvalo do mnohem těsnějšího řečiště^nez

v době, kdy měl za to, že půjde na universitě v šlépějích

Gollových obecně evropských themat. domácím otázkám

připoutaly ho ostatně v nejbližších letech také neodkladne.
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Jjnležiíostné úkoly, kieré doba přinesla. Rok 1898byl loliž
rokem jak panovnického padesálileiého jubilea Františka
Josefa I., tak stoleté památky narození Františka Palackého,-
e brzy potom přiměl i rostoucí příliv oslav čtyřsioleté pa
mátky prvních počátků husitské reformace Pekaře rovněž

tomu, aby se aspoň částečně vyrovnal i s tímto základním
řjevem domácích dějin. Veliký jeho spis o vývoji českého
idějepisectví za vlády Františka Josefa I-, vydaný v památ
níku České akademie, vznikl tehdy stejně jako rozsáhlý
životopis našeho národního historiografa. Ten nevyšel
ovšem zatím ani knižně, ani po česku, nýbrž v dlouhé serii
německy psaných feuilleíonů v „Politik", deníku, kde se
Pekař vůbec tehdy stal častým hostem. Tak svou polemikou
s Theodorem Mommsenem o dějinném poslání češsfví, nebo
hutným referátem o Gollově díle „Cechy a Prusy ve středo-

' věku". Nepsal příspěvků svých sice přímo německy,- dal si
je překládali, ale revidoval aspoň konečnou formulaci a
.upravoval ji nejednou.
I Vše io vznikalo v horečném takřka chvatu pod tlakem
Určitých termínů a plného učitelského úvazku na universitě,
iakže Pekařovi nejen nezbylo pokdy, aby soustavně doplňo
val své zkušenosti novými badatelskými rozlety do ciziny,
nýbrž přemíra práce zahrozila posléze jeho zdraví. Proto byl
Sice nucen na sklonku roku 1899znova za hranice vlasti se
Vypraviíi, ale nikoliv za vědeckým, nýbrž ozdravným cí
lem. Lékař, polekaný obavou, aby mladého, právě třicítce
se blížícího učence nezklátila plieni choroba jako jeho ostatní
sourozence, vypravil ho nakvap před vánočními svátky

Jaderskému moři do Abbazie.

i To byl. Pekařův první dotyk s evropským jihem, který
však právě tehdy nikterak neosvědčil své slunné kouzlo.
[Výlet byl zklamáním za pohody většinou nepříznivé a utonul
V tesklivé náladě obav i osamocenosti. Zpáteční cestu volil
pak Pekař přes Pešt, Bratislavu a Trenčín. Lákalo ho tam
studium obrozenské doby a snaha doplnili přímým názorem
poněkud to, co poznal v životopise Palackého jako důležitou
složku vývoje jeho mládí. Navázal tak trochu i na slovenské
vzpomínky svých studentských let.“Zdravotní zřetele vedly
ho ostatně i v letech 1900a 1901znovu na jih, nikoliv však

nespolehlivému moři, nýbrž do vysokých hor, v jejichž
čistém vzduchu a prostém klidu se snažil osvěžili unavenou
a neklidem zjitřenou bytost. Ve stínu taurských ledovců ve
perleiienu prožívá dvojí prázdninový oddech, při němž den
ní robota opravdu ustoupila jasu horských výletů a oko se
otevřelo pro zcela nový svět prosté přírody a milého alpské
ho venkova. Zajímavé bylo, že při svém pobytu v útulném
pohorském pensionátu ve Ferleitenu Pekař, který přijel
s úmyslem učili se tam ve volných chvílích maďarštině, nalezl příležitost denní konversaci írancouzsko-německé
s novomanželskou dvojicí z Francie. Vyličuje s humorem, jak
nesnadný a kostrbatý hovor to byl s větší nevýhodou najeho straně, ale věc ho poutala tím více, ježto krátce před
tím se snažil článkem bez podpisu v „České revui" vydaným
se vyrovnali sám s poměrem Francie rakouskému problé
mu. Dal mu tomu podnět známý, tehdy právě vydaný spi-,
sek André Chéradama „L'Europe et la question d'Auiriche".
[Vtéto souvislosti byly Pekařovy hovory se vzdělanou dvo
jicí francouzskou na výšinách dominujících niirorakouské-
mu kraji zvláště poutavé. Návrat domů sblížil ho však zase.velmi vydatně s ryze německými motivy. Neboť poznává
tu nejen se zálibou krajinné i kulturní půvaby Salzburgu,
Berchtesgadenska a Innsbrucku, nýbrž zastávka v Můnchenu,
Freisingen a Landshutu doplňuje podstatně jeho znalost ba
vorského prostředí, které trochu seznal již v Erlangenu aNůrnbergu, ale nyní si je uvedl mnohem těsněji v živou souvislost s českým dějinným vývojem.
I Oživl tu pod jeho zrakem především veliký odpůrce
iWaldsteinův a vítěz bělohorský, kurfiřt Maxmilián, ale i
jinak stanuly před ním tolikeré dotyky mezi českou zemí aoblastí moci witlelsbašské již od raného středověku.

(Příště dokončení.)'

pod čarou
J. F.:

Inteligent u stroje

Berlin 20. února 1943.
T Tčlenění do říšského pracovního programu vyža-
V duje v řemeslech i průmyslu od mnoha nově za

řazených přeškolení na jiný obor. V tomto přechodu
byl velmi otřesen věhlas praxe. Inteligentní člověk^ po
stavený ke stroji, který jakživ neviděl, až příliš často
svým výkonem i jakostí překonává odborníka.

Jak je to možné? Praktické poznatky práce ustrnuly
na dávných methodách a zastaraly.

Přišel Nový člověk! Ne učeň —- »ucho« v pojmu
doby staré — nýbrž v plném slova toho smyslu člověk
nový, a byl postaven před nový úkol.

Vítám tě, kamaráde. Tady je tvůj stroj. Možná, že se
ti nová práce zalíbí, že snad nebudeš chtít zpátky své
mu oboru vlastnímu. Když jsi přemýšlel o svém děvčeti,
bylo-li by ti dobrou ženou, snažil jsi se poznat jeho duši,
A tu má i ten stroj. Tložil ji do něho jeho konstruktér.

Zkonstruovat stroj znamená vydat ze sebe všechno a
jen ryzí, často i obětovat to nejdražší. Tím mu byly
vdechnuty jenom krásné stránky lidského charakteru a
proto nesnáší nepoctivý poměr vůči sobě.

Snaž se tuto jeho duši poznat. Nebude to lehké —

on tebe pozná dřív. Budeš překvapen. S přesností mi
krometru rozezná tvou píli od lenosti' pozornost od
nedbalosti.

Chce být milován a vyžaduje péči a porozumění.
Poznái-li, že ho máš rád, bude ti nejlepším kamarádem,
se kterým si budeš jen hrát a on ti tomu bude zpívat
písničku práce. Je tvrdá' ale krásná. Měj ji v úctě a rád.

Chceš-li, aby tvoji představení cítili s tebou, musíš
cítit se svým strojem. Pečuj o jeho čistotu, nenech ho
žíznit po oleji a hladovět po práci, kterou chce vy
konávat.

Budeš-li ho nenávidět a zanedbávat' pomstí se.
Nevěnuješ-li mu pbtřebnou a zaslouženou péči, zaskřípe
zuby a neuslyšíš-li včas jeho zlobnou výstrahu, roztrhne
v běhu řemen a do krvava ti rozšvihne tvář — když
i nezabije.

Ve svém úkolu je citlivý jako čistokrevný závodní
kůň —- poctivého jezdce, který s ním cítí a skloněn

němu do ucha mu hovoří »dones — milý —« donese,
vítězné cíli, ale shodí darebáka, který bezohledně
krvaví jeho slabiny.

Je radost pozorovat, jak si počínají tak mnozí
z těchto nových lidí, byli-li správně uvedeni svému
úkolu.

Ty, předáku oddělení' mistře či inženýre, uveď je
ke stroji jako hosta ke stolu, kterého již čeká jeho
příští kamarád.

Představ jim ho prostými slovY' protože oni ještě
nerozumějí technickým termínům. Víc ukazuj, než mluv,
ukazuj pomalu, pochopitelně a ne jen jednou. A hlavně
ne povýšeně, aby nezmalomyslněli ze všech těch kliček,
a pak z tvé moudrosti. Nech je ten první den být jenom
hosty, ale zaplať jiní' aby měli ucelenou radost z přijetí.

Každý člověk má hrdost a nechce být vysmán. Nařiď
sousedním spoludelníkům, aby je ponechali ve zdání,
že jsou se svým strojem úplně sami, a dej jim právo
něco zkazit, aby se své budoucí práci mohli naučit.

A potom je z dáli nenápadně pozoruj. Uvidíš-li, že
potřebují tvé rady, přicházej nim lidsky vlídně. Budeš
jejich výsledky jistě odměněn.

Až nejistým pohledem po sousedech zjistí, že nejsou
pozorováni, zbaví se své trémy a začnou nejdříve oku
kovat a ohmatávat ty součástky, které se lesknou, obe-
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jdou stroj jednou, dvakrát, přešlá pnou nerozhodně, jako
než se odvážili dát své milé první ]x>líbení, a najednou
se rozhodnou a energicky stisknou spoušť.

»Vida — potvora — bručí si spokojeně jako by ho
spustil starý machr.« — Už stroji porozuměli, a večer
letí domá psaní — drahá mámo, to bys nevěřila. Na ta
kové obludné mašině krájím jako kolečka salámu z kusu
rezavé trubky nějaké náramky. čemu to je, nevím, ale
lesknou se a zvoní a třísky od nich jdou jako trvalá
ondulace, člověče, to bys žasla, vždyť já už jsem, na
mou duši, kus soustružníka.

Díky vám vy inženýři, mistři a předáci, kteří jste tak
krásně uměli včlenit nového člověka do svého pracov
ního kolektivu a plánu. Jeho poměr ke stroji je nezka-
lený učňovskými pohlavky, ani znenáviděnou povinností
stroj jenom čistit — ale jak na něj sáhneš, tak tě pře
razím, na to jsi ještě zajíc!

On stojí nezakřihnutý, neznechucený před svým stro
jem i úkolem s úctou a dychtivostí. Jeho inteligence byla
zavázána poskytnutou mu důvěrou, byl získán vlídným
přijetím a s plným zájmem přistoupil ke své povinnosti
nejdříve hlavou a pak teprve riikama.

To je veliká událost dneška. To už není Honza
s uzlem buchet, které sní na první mezi, vrátí se domů
»a zůstane tam až do soudného dne!« To je nový člověk
a jde dobývat svět. Není jedincem, to je dnes už celá
složka našeho národa.

debata o filmu
J. F.:

Hledáte námět filmu?

Nevidíte nové lidi u strojů v Říši?

Berlin 20. února 1943.
T ezdíme do Říše a učíme se nové práci. Stáváme seJ novými lidmi, jak to vypisuji ve fejetonu: „Inteli
gent u stroje.“

Jak je smutné a jak je hanba, že nás nevidí inteligence
vedoucí národ, nebo nás vědomě vidět nechce. Jinak to není
možné, když v Přítomnosti žaluje Jan Kučera jménem čes
kého filmu, že nemá námět.

_Je pochopitelné, že nelze vidět od nás sem, ke stro
jům v říšských továrnách, ale kořeny těch, kdo u nich
stojí, tkví hluboko, v rodné půdě. Tam zůstali jejich drazí

— dévčata, ženy, děti, mámy — kluk v obchodě kupuje
papír na balík tátovi, děvče pohled svému milému a opač
né. máma ždímá dojatě v ruce peníze, které jí poslal syn,
aby si přilepšila. Jedna žena zoufá, že ji muž tam v Ríši
zradil, druhá zrazuje sama. lidé se loučí a shledávají a
odehrávají se nevšední dramata i scény jadrného veselí.
A při tom stále noví a noví se svými kufry jdou a jedou
a nemohou být neviděni i z oken kaváren, jestli za nimi
spisovatelé, libretisté a režiséři hledají námět pro nový
film.

Vy. kteří nevidíte, běžte do ulic, běžte nádražím,
vejděte do kteréhokoli baráku — všude najdete toho sled.
A vy, kteří vidět nechcete, že tato složka vašeho ná
roda je účastna na zbrojení válčícího Německa, pište své
hrdiny v holých charakterech, dobrých či špatných, aniž
byste se dotýkali „choulostivé“ politické či národnostní
otázky.

Jste-li vyvolení Mus, jste jim i povinni. Vaším úkolem
je vychovávat novou generaci, aby nebylo nutné psát tak
hluboce — bohužel — pravdivé věci. jako je v téže páté
Přítomnosti článek dra Františka Teunera.

Jestli Jan Kučera říká, že největší romány nemohou

vyjít dřív až za deset let po tak otřásajících událostech,
jakými byla první a je dnešní druhá světová válka, lze t4
snad připustit v literatuře, ale rozhodně ne ve filmu.

Spisovatel románů může své dojmy skládat v paměti
a zápisníku a jeho Musa hloubající může z tohoto fondu
i po letech tvořit.

Ale nejmladší z Mus, nejdostupnější doslova všem vrst- •
vám národa, Musa umění filmového, se dívá zraky objekn
tiv a chce-H věrně zachytit a tlumočit dnešního člověka,
jeho život, klady a slabiny, musí ho zachytit dnes.

Je nezbytné oblékat herce v maškaru, chceme-li před-<
stavit dění doby, kdy nebylo filmové techniky, ale proč
vyvolávat duchy a po letech honit najaté lidi s kufry po
nádražích, aby byl za vlasy přitažen „dokumentární“ film
doby, která už minula.

Umělec i později podá věrný obraz dnešního jedince, ale
np statista. A dnes vůbec není jedinců, dnes jsou národy,
a jednotlivci jsou jenom příkladem, jaký národ být má
nebo nemá.

Začíná-li být u nás filmové umění teprve nyní, jako
v Německu už dávno, uznáváno za rovnocenné umění li-t
terárnímu, je to proto, že duchovní jeho hlas se neozval
ještě silou tak suverénní, aby si před světovým forem vyw
nutil nepopiratelné místo mocenské.

Naše mejlepší filmy byly příliš úzké, příliš české, o nás
pro nás. Nebylo v nich to, co celým obsahem pronikne
srdci pozorovatele bez rozdílu národnosti, vyznání
litického zaměření.

Byly v nich sice t. zv. „věčné náměty umění“, v celém
světě tytéž, ale chybělo jim nové, průbojné a hluboké
pojetí.

„Úkolem umělce -—napsal Jan Kučera — je právě tyto
nové pohledy na věčné, nebo chcete-li staré náměty obje
vovat. A s nimi objevovat i nového člověka. Takový bude
pak jednat nezávadně, protože bude jednat, myslit a mlu
vit pravdivě. Drama, které kolem něho vznikne, bude dra-<
ma dnešní, současné, živé a skutečné.“

„Diváci, kteří z takového filmu půjdou, budou třeba
i proti své vůli obohaceni poznatky o sobě a světě.
O poznatky, které sami nejsou schopni objevit, protože ne
jsou umělci, kteří vidí podstatu věcí a prožívají skutečnost
až k samému jejímu konci.“

Klíčem dosažení naším filmem této úrovně je tvořitt
jej pod zorným úhlem vznešené tendence, co je tak výstiž*
ně vyjádřeno opět v téže Přítomnosti Jarmilou Vazačovou.

Vždyť hlavním úkolem filmu je odhalení a zdůraznění
morálních hodnot a takového těchto výchovných snah
dání, aby samo si je našlo i srdce těch, kdo se přišli na film
podívat s nepřátelským zaujetím.

Náš národ potřebuje nalézt sama sebe. Filmem, který
promítnou plátna kin krisi prožívajících měst i zapadlých-
vsí a který bude viděn těmi, kterým bylo zle a dnes je lip,
a těmi, kterým bylo dobře a dnes je hůř — nevnucujte úva
hy, proč se to stalo a mělo-U se to stát, ale ukažte jim nyní,
kdy jsme viditelní jako na dlani světa, co je krásné a co
špatné v povahách lidí vůbec, aby se museli zamyslit, „jít
do sebe“, aby uměli ocenit! hodnotné rysy i příslušníků
jiných všech těch národů, které potkávají dnes na křižoval :
Evropy, snažili si je přivlastnit a pozvednout vysoko .
turni a mravní úroveň národa.

A jestli skutečně ti naši, již osvědčení filmoví pracov
níci, nemohou nalézt náměty filmů, jaké si žádá dnešní
doba. pak dejte o jejích lidech slovo těm novým lidem
samým.

Říšský průmysl by byl neuvěřil v možnost postavení
ke stroji cizinců tomu neznalých oboru. Ale mimořád*
né okolnosti války si to vynutily a výsledek překvapil.

Jako nechtěli od nich výuční a tovaryšské listy, ne«
chtějte vy akademické diplomy, vysvědčení maturitní, ani
protěžující navštívenky. Ale představte jim „stroj“, vysvěť*

5 — 101
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lete systém práce, ukažte, .iak má a nemá vypadat libreto
s povězte, jak se z jednotlivých fází produkce tvoří film.

Jistě že se nestane zázrak, ale s určitostí čekejte kladný
přínos těchto „pomocných dělníků“ na roli filmového umě
ní, se které přední povolaní Mus byli do „krytů“ zahnáni
neschopností psát hrdiny života bez politických a národ
nostních zaměření.

fašismus
Dr. Anna Klecandovú:

Italka ve válce

obilisace žen a dívek pracovní službě, kterou vy-X\JL psalo italské ministerstvo korporací, nezastihla Italky
nepřipravené. V sociálním a mravním vývoji fašistického
státu zaujala žena důležité místo hned v jeho počátcích.

desateru přikázání „mladým Italkám“ praví se výslovně:
„Za osud národa je především odpovědna žena“. Italky po
chopily svůj těžký, ale svátý úkol: odpovědnost za národ,
ne jen za rodinu.

V dřívějších dobách se uplatňovaly jen jednotlivě, za fa
šistického režimu se uplatňují stále plněji a šířeji jako ce
lek. Neznamenalo to malou změnu v životě italské ženy,
jež — až na nepatrné výjimky — žila vždy jen životem úpl
ně rodinným. Ve vyšších vrstvách zaměstnávala se nanejvýš
dobročinností, tak jak se jí dříve rozumělo. Chudé ženy při
spívaly pak výdělku, potřebnému rodině, ponejvíce fysic
kou prací. Ponechávaly mužům politickou činnost, veřejné
záležitosti, všechen svět vně rodinného příbytku. Úcta
ženě znamenala téměř výhradně úctu matce. V žádné
zemi jsem neslyšela tak často vzpomínat dospělého muže
svých matek obdivuplnými slovy: má matka byla světice.

A podnes: italská žena je především maminka v
onom krásném, starodávném slova smyslu. Italskou ženu
vzrušuje nesmírně vše, co se týká dítěte — nejenom vlast
ního, i cizích. Myslí vždy na radost nebo zármutek druhých
matek, ať jsou z kteréhokoli prostředí. Člověka s člověkem
sbližují rodinné události, ve své podstatě stejné u chudých
jako u bohatých. Dítě — to je pro Italy zázrak, jemuž se
nestačí nikdy dost podivovat. V dítěti je pro ně smysl man
želství, jím rodina žije dál, roste a rozšiřuje příbuzenské
vztahy, jež neznamenají nemilé povinnosti, nýbrž vzájemné
přátelské soucítění, porozumění, pomoc v potřebné chvíli.
Rodinné vztahy v Itálii se cítí velmi hluboce.

Proto nebylo fašismu nesnadné vznítit v Italkách vroucí
cit, projevující se spoluprací všech pro všechny — tím spíš,
že fašistický režim se nepostavil proti zvyklostem prospíva
jícím národu, usměrnil je jen ve větší prospěch celku. Ženy
vstupovaly do fašistické strany, ač členství i v době nevá-
lečné znamenalo značné povinnosti, mnoho bezplatné práce
pro celek, obětavost finanční, naprostou ukázněnost a pohotovost v každé chvíli.

„Boj o místo na slunci,“ jak se v přelidněné Itálii často
nazývala kolonisační politika v Africe — a ještě více sankce,
zaměřené i proti ženám a dětem, sblížily s Ducem a s fašistic
kým režimem celý národ. Ženy, aby ukázaly svoji oddanost
a ,lásku vlasti, zapisovaly se do strany ještě četněji než
dříve. Cítily se těsněji spjaty se svými organisacemi, nabízely spolupráci na poli sociálním a hospodářském. Na pokyn „ústředního fašistického výboru“ ženy, organisované vženských faších, přičleněné nim „fašistické dívky“ a „venkovské hospodyně“, rozvinuly neúmernou činnost. Kupo
valy jen italské zboží, nahrazovaly dovážené potraviny ital
skými, jichž byl dostatek, ale které byly zanedbávány. Sta
raly se o zvýšení produkce zemědělských výrobků, rozší
řily pěstování drůbeže, králíků, rozšiřovaly včelíny.

Tak na př. jen sama florentinská sekce „venkovských

hospodyň“ zřídila za dobu trvání sankcí 31 velkých králíká
ren, 2 vzorné velkodrůbežárny.

Dávaly zdarma na chov vybrané druhy králíků, kuřat,
kohoutů. Velkých výsledků docílily výrobou a odbytem do
mácích tkanin ze lnu, konopí a různých náhražek bavlny a
vlny. Dobře organisované výstavy seznamovaly s těmito
výrobky. Ukázněnost žen ušetřila Itálii miliony za dovážené
zboží.

Vedle již jmenovaných organisací postavil se cele do slu
žeb vlasti „národní svaz umělkyň“ a žen s vysokoškolským
vzděláním se svými víc než deseti tisíci členkami. Uspořá
daly přes 500 přednášek o boji proti sankcím, vydávaly
články, brožúry o tom, jak se má každá žena praktický zú
častnit bóje proti sankcím. Zdokonalily organisaci svých
dobrovolných odborných družstev pro protileteckou obranu
a pro případ mobilisace.

Světice rodinná se stává světicí národní

Rozdělily již tehdy odborná ženská družstva tak, že v
nynější válce jen prohlubují a rozšiřují jejich činnost.

Pro službu technickou byly určeny inženýrky, matema-
tičky, chemičky. nim se přiřadily ženy se speciálními
zkouškami, jako: telefonistky, telegrafistky, radiotelegra-
fistky. Dnes jsou pořádány četné kursy, v nichž schopné
ženy a dívky se zaučují rychle těmto službám, aby v nich
nahradily muže. kteří odcházejí do války.

V družstvu první pomoci jsou lékařky, farmaceutky,
frekventantky kursů první pomoci a kursů o protiletecké
obraně. práci propagační, informativní a kancelářské
jsou přibrány právničky, profesorky, spisovatelky, žurna
listky. Družstva pořádku jsou utvořena z žen, jež jsou
schopny spolupracovat při bdění nad pořádkem v protile
teckých krytech a při zabraňování panice.

Mocnou oporou těchto organisací jsou „fasci femmini
li“, fašistické ženské skupiny, rozšířené po celé Itálii,
existující i v cizině mezi italskými emigranty. Práce žen
ských fašistických skupin je opravdu všestranná. Není
oboru sociálního, hospodářského, propagačního, v němž by
se činně nezúčastnily. Jejich ochraně jsou zvlášť svěřeny
organisace „giovanni fasciste“ fašistické dívky. Režimu
velmi záleží na výchově dívek. Chce z nich mít zdravé,
uvědomělé fašistické ženy, jimž je zvlášť samozřejmou po
vinností zájem o všechny sociální problémv dneška. Ústře
dí sociální péče potřebuje nesčíslné množství pomocnic.
Ženy jsou těmto úkolům nejpovoianější. Dívky-fašistky
jsou nim vychovávány. Stejně dnes jako před válkou
jsou pro ně všude pořádány kursy: zdravotnictví, první
pomoci, kursy sociálních pracovnic, nauky o ošetřování - •jencú a dětí, kursy úsporného domácího hospodářství, ku
chařské, šití, cizích jazyků, účetnictví. Dříve se těšily vel
kým návštěvám kursy historické, literární, malířské, hu
dební, taneční. Dnes podle potřeby se dívky zaučují na
různé, práce v továrnách, na průvodčí v tramvajích, při
pravují se nastoupili a nastupují všude tam, kde jsou
schopny nahraditi muže po čas války.

fašistickým ženským svazům se druží organisace
„venkovských hospodyň“ (massaie rurali). Jsou jich stati
síce. Jsou zvány do ústředí, kde je seznamují s prací re
žimu, se zákony a nařízeními ve prospěch lidu. V každé
jednotě jsou pořádány vzdělávací kursy, přednášky o do
mácím hospodářství, o výchově dětí. Nyní, kdy tolik mužů
zanechalo hospodářství v rukou žen, stará se ústředí ra
dami i pomocnými silami o to, aby se polní práce nezpo
malovaly a výnos polí nezmenšoval, naopak, aby se skli
dilo všeho co nejvíce a co nejekónomičtěji.

Všechny ženské fašistické organisace pracují v dohodě
s „národním ústředím sociální péče“. Sociální péče zasa
huje vrstvy stále širší a širší. Fašistické ženy věnují dnes
zvláštní pozornost rodinám vojáků, jejich vdovám a sirot
kům. Podporují je materiálně i mravně. Starají se o ně
také na stanicích a v městech, kam přijíždějí na návštěvy
a za záležitostmi svých drahých. Organisovaly skvěle za-
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sílání balíků vojákům a poslaly jim množství teplého
prádla a koloniálních výbav. Zřídily všude dílny, kde se
zdarma pro vojáky šije, plete, spravuje, kde se shromaž
ďují a třídí knihy, časopisy, noviny, odkud se vypravuje

.
statisíce balíčků s cigaretami, sladkostmi, drobnostmi. Po
dle pokynů „Ústředí sociální péče“ pracují fašistické ženy
povinně zdarma v poradnách, bezplatných jídelnách, ma
teřských útulcích, ozdravovnách a letních koloniích. Dob
rovolné sociální pracovnice, zvané „visitatrici“, navštěvo-
vatelky, mají za úkol osobní návštěvy a práce v domác
nostech potřebných rodin. Sociálním pracovnicím z povo
lání pomáhají fašistické ženy v péči o dělnice v továrnách.
Dělnicím, zaměstnaným při vinobraní, česání oliv, na rýžo
vých polích zřizují jídelny, noclehárny, jesle pro jejich
děti v místě práce i doma. Odbor „Ochrany matek a dětí“
má na starosti mateřské a dětské poradny, ambulatoria
a útulky pro rodičky a děti, jesle pro kojence a batolata.
Spolupracují s ním bezplatně ženy všech fašistických or-
ganisací.

Největšího obdivu zasluhují sestry Červeného kříže —je mezi nimi v nynější válce 12 tisíc dobrovolnic. Vyko
návají svoji těžkou službu v nemocnicích, nemocničních
vlacích, na nemocničních lodích, v polních lazaretech. Vy
dávají se nesčetným útrapám a válečným nebezpečím. Jsou
mezi nimi hrdinky, jež zaplatily smrtí oddanost, s níž slou
žily svému národu.

Tak v hrdinný i bolestný válečný děj se vřadila Italka
se samozřejmostí, s kterou dříve patřila jen své rodině. Mat
ky, jež v dospělých dětech zanechávaly obraz světice, vy
rostly láskou, obětavostí, odříkáním v duchovní hodnotu,
z jejíhož životadárného zdroje čerpá národ sílu v osudovém
boji o svoji budoucnost.

Češi
a Evropa

Václav C h al pecký:

Svatý Vojtěch a Otto Ili.

\T& Wolfenbiilíelském rukopise z XI. století nalézá seV krásná a pozoruhodná miniatura, představující císaře
Ottu III., sedícího na trůně a kolem něho postavy, symboli-
sující části a přední opory svaté říše Římské. Miniatura
v své koncepci je kreslena podle starší šablony. To však, co
je nové, je miniatuře připojený, možno říci, politický vý
klad. A že zminěné čtyry postavy, tvořící symbolickou
oporu císařského trůnu, jsou čtyry přední království tehdej
šího světa: Sclavinia, Germania, Gallia, Roma. Slované neb
království Slovanů jako přední část Říše spolu a vedle krá
lovství německého, francouzského a italského 1V starší před
loze se s tímto politickým zahrocením ještě nesetkáváme.
Tam jmenují se na podobné miniatuře s Oltou II., Germania,
Francia, Italia a Alamania.

Máme-li tomu všemu porozuměli, je třeba, abychom
se v mysli přenesli do politického ovzduší na samém konci
prvého a počínajícího se druhého tisíciletí našeho letopočtu.

Když roku 800 Karel Veliký dal se v Římě korunovali,
jeho říše nabyla nového programu politického. Na venek
byla sice pokračováním státu merovejského a karlovského,
ale dostala tím novou politickou náplň a nové politické po
slání. Z říše franské stalo se „Imperium Romanum" a s tímto
pojmem souznačné „Imperium Christianům", říše, která měla
politicky slučovali v jistý celek veškerý křesťanský svět,
celou oblast křesťanské vzdělanosti. A tento dvojí politický
i kulturní program, program říše německé a říše křesťanské,
německého státu a evropského souručenství, zůstává pak i
nadále politickým programem imperia a je od různých pa
novníků Říše různě chápán i uskutečňován.

Po vymření Karlovců na samém počátku X. století vý
chodní část Říše rozpadla se na několik kmenových vévod

ství, která se podařilo nové dynastii saské, zejména Heinri
chovi I., sloučili opět v politický celek. Na venek zůstává
proň sice dále jméno „Východní Franky", ale ve skuteč
nosti je to již nová říše německá. Heinrich L přestal téměř
na uskutečnění tohoto programu. Ale jeho syn a nástupce
Otto I. neb Velký vrací se opět ke křesťansky universálnímu
programu Karla Velikého. Po opanování Italie a částí Fran
cie a zejména po dosažení koruny císařské jeho politický
zřetel obrací se na východ světu slovanskému. Jeho
snahou je, aby i Slované za Saalou a Labem, tou dobou ještě
pohané, získáni byli křesťanství a Risi. Otto Velký, tvrdý
válečník, svůj slovanský program uskutečňoval zejména
mečem. Ale ke konci svého života nastupuje i jinou cestu.

jeho popudu bylo založeno v jeho novém sídle Magde
burgu veliké arcibiskupství, do jehož oblasti a kulturního
poslání měli náleželi dle původního plánu snad všichni
Slované, jmenovitě Slované polabští, polští, čeští a snad i
říše kyjevská.

Prvým arcibiskupem magdeburským stal se učený
mnich Adalbert (znal i jazyk slovanský!), týž Adalbert,
který po své misijní cestě do Ruska roku 9ól/62 zastavil sa
v Cechách na Libici a tam pak biřmoval mladého slavní-
kovského synka Vojlěcha-Adalberia. Nedlouho potom od
chází mladý Slavníkovec svému patronu do Magdeburgu
aby tam nabyl vzdělání a politického školení. Není asi po
chybnosti o tom, že Vojtěch v Magdeburgu rostl a byl vy
chován v onom politickém chápání světa, jak jej předsta
vovali Otto Velký a jeho přední rádcové, jmenovitě arci
biskup Adalbert. Program tento se zřetelem východním
hranicím Říše lze asi krátce vyjádřit! slovy: včlenění světa
slovanského do křesťanské vzdělanosti a do imperia.

Po návratu z Magdeburgu stal se pak brzy mladý Voj
těch r. 982pražským biskupem. Snad byl v tom i jistý úmysl
politický, když duchovním knížetem v státě přemyslovském
stal se syn mocných Slavníkovoů, kteří se s hrdostí dovolá
vali svého příbuzenství s dynastií saskou, v Říši vládnoucí,
a kteří na rozdíl od Přemyslovců byli saskému rodu věrně
oddáni. A jako Říše, opírající se tou dobou především o epi
skopát, spatřovala v pražském biskupu skutečného knížete,
tak opět Přemyslovci pokládali pražského biskupa toliko za
svého prvého kaplana. Tyto okolnosii byly také příčinou,
že mezi českým biskupem a českým knížetem nebyl sou
lad v chápání rozmanitých otázek té doby a že Vojtěch
nenašel u Boleslava II. dosti pochopení ani pro své snahy
reformní, ani pro své zaměření v otázkách politických. Zkla
maný Vojtěch z přemyslovských Čech roztrpčen (987) ra
ději, odešel. Uchýlil se do Italie, zejména do Italie jižní, kde
bylo několik řeckých klášterů a kde Vojtěch, z domova vy
chovaný v tradicích slovanského křesťanství cyrilometo
dějského a tudíž asi Rekům v nejednom ohledu blízký,
v okolí sv. Nila, později pak v klášteře na Monte Cassinu
hledal o našel útěchu.

Mezitím zemřel císař Otto I. a po krátké vládě jeho syna
Otty II. nastoupil na trůn císař Otto III. S ním setkal se v Itálii
i český Vojtěch. Mezi oběma vyvinulo se srdečné přátelství,
přátelství na celý život, ano i za hrob, Jisto je, že na blouz
nivého Ottu III. vedle jeho matky řecké princezny Theofanú
(která též Vojtěchovi byla plně nakloněna) a vedle fran
couzského učence Gerberta z Aurillacu, pozdějšího papeža
Silvestra IL, měl český Vojtěch vliv často rozhodující. Otto
III. náleží panovníkům svaté říše Římské, kteří měli neto
liko světodějné plány politické, ale i porozumění, ano pří

mo jistou sentimentalitu pro Slovany. Mladý Otto III. byl
v Itálii právě po své korunovaci a zabýval se dalekosáhlými
plány jak zreformovaíi staré imperium. V jeho pojetí měla
miti Říše poslání především křesťanské a evropské, římská
koruna císařská měla v politický i kulturní celek spojovali
všecka křesťanská království, především království ně
mecké, italské, francouzské. těmto starým královstvím!
mělo se však družiti i nové království slovanské, zcela asi
tak, jak tuto politickou myšlenku znázorňuje výše zmíněná
miniatura s Ottou III. na trůně.

Otto Velký, jak již zmíněno, chtěl svůj slovanský prd-
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gram uskuiečnii především mečem. Na rozdíl od něho Otto
. chtěl Slovany spolupráci na křesťanské vzdělanosti
yiskali spíše mírnou cestou. Říši zamýšlené slovanské krá
lovství měla pojiti v prvé řadě „amicitia Christiana", pravé
křesťanské přátelství.

Kdo získal pro tuto novou koncepci říšské politiky mla-
tíého asketu na trůně císařském Otiu III.? Je více než pravdě
podobné, že byl to český biskup Vojtěch. A pravděpodobně
chtěl Vojtěch pro tuto myšlenku získali i Slovany.

Tenkráte na přelomu prvého a druhého tisíciletí před
staviteli Slovanstva nebyli Slované východní, nýbrž Slo
vané, u nichž nejdříve zakotvilo křesťanství, Slované zá
padní, Češi a Poláci. Především asi Slované čeští, kteří mohli
Se chlubili více než stoletou křesťanskou tradicí (křesťan
ství v Čechách a na Moravě zapustilo trvalé kořeny od dob
moravského Rastislava a českého Bořivoje), kteří již v do
bách Metodějových měli samostatnou církevní organisaci
a kteří první mezi všemi Slovany měli též své křesťanské
světce a mučedníky a v Praze („svaté Praze"!) od roku
973 i prvé křesťanské biskupství západního a latinského
směru. Ale čeští Přemyslovci šli tenkráte poněkud jinou
cestou. Jejich znovu a znovu se vracející spory s biskupem
(Vojtěchem měly za následek, že Vojtěch po svém krátkém
návratu do vlasti tuto znovu opustil a potom i svým
vlivem u císaře Otty III. způsobil, že cti nového království
dostalo se Polákům a také Maďarům, nikoli Čechům.

Vojtěch, roztrpčený poměry ve vlasti (jeho rodina byla
Přemyslovci téměř Vyvražděna!) odešel do Polska, aby na
dvoře Boleslava Chrabrého připravoval uskutečnění poli-
lických myšlenek Otty III. i svých vlastních. Odtud vydal
se na misijní cestu Prusům (Prusové a Litevci byli ethnic-
kou skupinou Slovanům nejbližší!), kde roku 997 našel smrt
mučednickou.

Nedlouho potom (r. 1000)Otio III. putuje ke hrobu svého
slovanského přítele a tou dobou již nového světce do Hnězd-
xm,netoliko aby se zbožně poklonil jeho památce, ale aby i
realisoval jeho a svůj politický program slovanský. Pol
skému Boleslavovi Chrabrému přináší kopí sv. Mauncia
dar, jejž svým politickým symbolem a významem lze zto-
iožniti s korunou královskou. Současně pak zakládá v před
ním sídle Boleslavově v Hnězdně prvé slovanské arcibiskup
ství (snad i Praha měla pod ně paiřiíi!), uznávaje tak vy
výšenost i samostatnost Polska i na poli církevním. Arci
biskupství hnězdenskó mělo snad přejmouti v světě slovan
ském úkol, který původně Otto Velký ukládal arcibiskupství
v Magdeburgu. Brzy po tom dostalo se pak prostřednictvím
[Vojtěchova druha a přítele Radly od císaře Otty III. stejných
politických a církevních vymošensiví i Štěpánovi, novému
králi uherskému, jehož sv. Vojtěch pokřtil a jenž byl stejně
oddán Římu a Říši jako v prvých letech své vlády polský
Boleslav Chrabrý. Naproti tomu Čechy (Čechy Vojtěchem
prokleté!) staly se královstvím až roku 1198a církevní sa
mostatnost získaly až roku 1346.

otázka dne
Emanuel Moravec:

Js®y Němci dobrými psychology?

7”šechno by se mi jako odpustilo, jen prý jsem nespra-V vedlivý české inteligenci. Jsem prý na ni zlý a hru
bý. Psal mi to nedávno jeden, který se podepsal „intelek
tuál“. Česká inteligence prý není nepřístupná, koná svou po
vinnost, ale Němci jsou prý špatnými psychology. Kdyby
prý bývali s námi jinak začali, oč mohl pokročit proces sblí
žení obou národů a vzájemné porozumění.

Myslím, že se ozval právě ten pravý. Ano. Určitá část
české inteligence koná, co se jí nařizuje a koná to tak, aby
bylo vidět, že pracuje z rozkazu. Ale to, co dělá, není práce,
literou zveme intelektuální, to je nádeniěina, trpná, bez

duchá. Inteligence však má být vedoucí vrstvou ná
roda, ona má všude dávat příklad. Jak zpozdilé jsou
úvahy této zvláštní skupiny nepolepšitelných, ukáži na pří
kladech. které osvětlí, zda „Němci opravdu jsou špatnými
psychology“ a zda je pravdou, že nehledali cestu českému
srdci, pokud ovšem bije v hrudi inteligentské.

Vycházejme nejprve ze skutečností. Západ nás zradil,
Slovensko se odtrhlo. Zůstalo nám území obývané Čechy a
dokonale obklíčené státy, se kterými jsme politicky
nebyli v dobrém poměru: Říší, Slovenskem a Polskem. Byli
jsme zcela odříznuti od ostatního světa. Státní president
proto nakonec vyřešil to, čemu neměla odvahy vláda Be
ranova, požádal Vůdce, aby převzal Čechy s Moravou do
své ochrany a tím také český národ. V té chvíli však Po
láci přišli na nápad, že Češi nejsou tak zcela ztracený ná
rod hadrářů a že by mohli být povýšeni na polské posluhy.
V tom měla už emigrace židovsko-česká prsty. Naši lidé
začali utíkat do Polska. tomu měla říci Říše, které
jsme ústy svého presidenta slíbili věrnost? Vůdce mohl po
odpadnutí Slovenska české země prostě anektovat, němusil
nám povolit žádnou autonomní vládu. Ale on nám autono
mii dal a my po starém zvyku začali s tímto drahocenným
národním statkem přímo hazardérsky hospodařit.

Vzplanula válka.- Nasupili se Němci proti Čechům? Ne!
Češi začali pořádat demonstrace proti Říši. Nosili kytičky

různých pomníkům. Nosily se čepičky. Organisovalý se
výtržnosti v říjnu 1939. To nebyly, prosím, žádné projevy
věrnosti Říši, to byly projevy nepřátelství. Krátce před tím
totiž Říše pozvala do Protektorátu řadu zahraničních žur
nalistů, aby se podívali, že zde je klid. To si však část české
inteligence, stále politicky hloupě zaměřená, vykládala jako
říšskou slabost. Říše chce prý svět přesvědčit, že
Češi jsou spokojeni. My však musíme ukázat světu, že to
není pravda a proto hr .. do toho! Inscenovaly se demon
strace českého studentstva, na kterých měli velikou vinu
také profesoři a tehdejší česká autonomní vláda. Ulice tles
kala poblouzené mládeži, místo aby ji napomenula. Profesoři
měli zakročit, ministr vnitra měl pominuté kluky rozehnat
obušky policistů. Poněvadž ani vláda, ani profesoři, ani čes
ké publikum studenty nepřivedli rozumu, nakonec mu
sila zasáhnout Říše tak, jak to vážné válečné poměry žá
daly. Pak nastalo vystřízlivění, byl tu pláč rodičů. Zakroče
ní Říše v pravý čas zabránilo velikému krveprolití v přiš-
tích dnech, že za studenty půjde snad i dělnictvo, otcové
rodin. Na podzim 1939 řízný zásah Říše ušetřil mnoho čes
kých životů.

Němci nebyli špatnými psychology. Nemohli však nad
bíhat Čecháčkům, kteří byli ještě načichlí benešóvským ve
likášstvím, Čecháčkům, kteří stále nemohli pochopit, že to,
co se zvalo republikou, sestavenou'z polovice z jiných náro
dů, patří nenávratné minulosti a že jedinou cestou do bu
doucna je spolupráce s Němci. Každý německý pokus do
mluvy těmto nepříčetným byl vykládán jako slabost.

Přišel rok 1941 a s ním válka se sovětským Ruskem.
Také tentokrát si usmyslili spřeženci emigrace tu mezi ná
mi, že vyvolají v českém národě odboj proti Říši. Pamatuji
se na výklady zrádce Eliáše, který tvrdil v kruhu sobě rov
ných, také státníků, že „pozoruje snahu Říše nějak si nás
nadcházet“ a proto že nyní přišel čas, abychom výrazili s
požadavky. Nálada byla v kruzích české inteligence na pod
zim 1941 zcela nesmyslná. Eliáš byl přesvědčen, že jemu se
nemůže nic stát. Říše prý si nemůže dovolit jeho vládu i re
konstruovat. Říše si ovšem mohla dovolit více. Pan Eliáš
to vzápětí poznal, když začal v českém blouznění dělat pořádek Zastupující říšský protektor. Opět ovšem tekla česká
krev, z níž měli v Londýně báječnou radost. Ukázalo se. že
je třeba energicky zakročit proti Židům, s nimiž se česká
inteligence s oblibou procházela a scházela, ačkoli dobře
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věděla, že Židé jsou nejzarytějšími nepřáteli Říše. Myslím,
že si ještě vzpomenete, jak jsem varoval v rozhlase, týden
před svátým Václavem. Tehdy mne navštívil jeden český
intelektuál a tvrdil s pohrdlivým úsměvem, že jsem střelil
kozla. „Premiér přec také není na hlavu padlý.“ Ale pre
miér byl zrádce a intelektuál byl popleta. Česká inteligence
blouznila v roce 1938, blouznila v roce 1939, blouznila zno
vu v roce 1941,kdy emigrace se odvážila nám poslat vzduš
nou cestou vrahy a sabotážníky s úkolem podnítit povstání.

Rád bych věděl, co by byl? zmohla za takových okol
ností Říše jen s domluvami a napomínáním. Ona přece včas
upozorňovala vládu na povážlivě zjevy, ale Eliáš z české
nepříčetné zpupnosti měl jen radost. Až když došlo trestu
hodnému atentátu a když se při tom ukázalo, že Říše do
vede být tvrdá a neúprosná, najednou začala se česká inte
ligence chvět. „Co jsme to_jen vyvedli,“ jali se mnozí sté
nat. „Pošle nás Vůdce za Židy na východ?“ To bylo tehdy
starostí a nářku! Ale na tom žádnou vinu neměli Němci,
nýbrž všechno vyvolali Češi, kteří se zpronevěřili
Říši, kteří neposlouchali svého zákonného presidenta, nýbrž
emigranty placené nepřítelem.

Ale Čecháček je a zůstane neviňátko. Znám to z návštěv
příbuzných různých zatčených. Přísahají, že manžel je ne
vinen, nikdy nic nedělal. Panička by to přece musela vědět.
Člověk se zajímá. Ale když dostane do rukou spisy, tak se
zhrozí. Bývalá republika zavedla na velezradu už v m í r u
trest smrti a také popravovala. Proč by, prosím, ne
trestala smrtí velezradu Říše v době války? Že těch
velezrádců je větší počet, není vinou Říše, nýbrž zásluhou
české hlouposti.

Češi politicky pomatení už v minulosti představovali
vždy národní nebezpečí. Dnes je tomu také tak. Pamatujeme
se, že Říše z počátku byla i vyložené velezradě, můžeme
říci, shovívavá. Teprve když se ukázalo, že koncentrační
tábor nestačí nápravě, nezbylo než použít trestů, jaké
předpisuje zákon.

Na počátku války byla řada českých veřejných a při tom
Benešovi obrácených funkcionářů vzata do ochranné vaz

by. Všem příbuzným, kteří na mne chodí v této věci, ří
kám: „Děkujte Pánu Bohu, že je v ochranné vazbě, poně
vadž ta jej opravdu ochránila před ztrátou života. Kdyby
nebyl vzat do ochranné vazby, zajisté by se byl už zapletl
doma do nějaké hlouposti a nebyl už na tomto světě.“

Také dnes zvedají staří šuškalové významně víčka. Prý
to mají z nejspolehlivějšího pramene. Vrchní velitelství prý
prohlásilo panu říšskému protektorovi, že nemůže do Čech

a Moravy poslat ani jednu divisi, proto prý se to musí s Čechy
nějak udělat, aby tu byl klid. Bohem opuštění hlupáci,
nezdá se vám, že opakujete to, co říkal Eliáš v roce 1941
na podzim? Neplácáte totéž, co jste plácali na podzim roku
1939? Chcete opět přivést národ do neštěstí? Vám se, lum
pové, nelíbí, že česká krev se opět šetří, že všechna divadla
hrají, že v nezmenšené míře český národ žije svým kultur
ním životem, že český lid nakonec našel cestu Říši a ně
meckému národu?

Ne, přítelíčkové. Němci nejsou špatnými psychology.
Špatnými psychology jste vy. Hleďte konečně se dívat stříz
livě na skutečnost, zanechte poťouchlostí, podryvné práce.
Přiložte ruku dílu. Nikdo vám možnost plodné práce pro
národ neodnímá. Kdo je věrný Říši od 15. března
1939, nemá se čeho obávat. Tomu se také dosud nic
nestalo, ať byl třeba legionářem. Říše se nemstí na nikom
za jeho postoj za republiky! Říše trestá jen to, co bylo proti
ní podniknuto po 15. březnu 1939,kdy president za celý ná
rod složil slib věrnosti Vůdci a kdy jsme za tento slib dostali
v záměnu autonomii.

Praha
a

Říše

Dr. VáclavFiala:

O nový názor na naše dějiny

VposlednímčíslePřitcmnostipřineslijsmeodborný a velmiinstruktivníreferát známéhohistorikadr.FrantiškaRoubíkao knizevládníhoradydr. W. Wol-framavonWolmaratPrahaa Říše«.Tentoreferátbv-
chomrádi doplnilivýňatkemz rozhovoru,který měl
autors dr. VáclavemFialou.Knihaje totiž pro nás
důležitátím,že skutečněpřispívá,jak bylopřánímautora,»& lepšímuchápáníminulostia přítomnosti, pevnémuzakořeněníříšskémyšlenkyv Čechácha naMo
ravěa tím příštímuvlastnímurozvoji německéhoi
českéhonárodav NovéEvropě«.Zajímavéje protoší-
řeji rozvésti,čehose dr. Roubíkvesvémreferátujenletmodotkl— autorůvnázorna Habsburkya Bílou
horu.

Redakce.

~vyfnohé z toho -—praví dr. Wolfram von Wolmar—jyjL co namítám proti obvyklému tradování v pojétí
českých dějin, bylo řečeno některými vašimi spolu
pracovníky, a hlavně vaším největším dějepiscemJo
sefem Pekařem, na adresu české veřejnosti již nejed
nou. V celé mé práci mi šlo o překonání uměle pěstě
ných názorů, které se snažily Cechy přivést do osu
dovéhopostavenívěčnéhozápasu proti Němcůma do
pochybeného odporu proti Říši, která přece právem
reklamuje svůj podíl na záchraně jejich národní exis
tence ve středověku. Mojekniha při vší otevřenosti a
při nedvojsmyslnostileckterých nepříjemných soudů
nechcedrásati staré rány, nýbrž chce částečnouočist
nou akcí přispěti tomu, aby bylo nalezeno nové
dějinné pojetí.

„Při posuzování německo-českéhosoužití a vzá
jemných německo-českýchsporů se po mém soudu
zapomínalo na různé závažné skutečnosti. Na české
straně, zejména v druhé půli devatenáctého století,
se příliš lineárně přičítala všechna vina za tragicky
proměnlivéosudy této zeměněmeckémunárodu nebo
dokonceNěmeckéříši. Husa dal upálit věrolomnýně
mecký císař, křížové výpravy proti Cechům vedli
Němci, na Bílé hoře triumfovala německá vojska a
po Bílé hoře německá zvůle, Habsburkové byli hlav
ními představiteli němectví, Josef II. největším ger-
manisátorem českéhonároda atd. Dějinná skutečnost
je přece docela jiná. Němci nezavinili náboženské
bratrovražedné boje, kde proti Cechům stáli nejen
Němci, nýbrž také Češi. Pozdější německá reformace
naopak Cechy podporovala.Největší vinu na tragic
kém náboženskéma troufám si říci i na národnost
ním vývoji Cech a Moravy měla katolická církev.
Nedovedla se postavit nad obě národnosti v této 7,e-
mi, nedovedlaje ani smiřovat, ani uklidňovat,naopak
těžila z jejich sporů a tím neblaze ovlivňovalacelý
vývoj této země. Katolická církev donutila císaře
Zikmunda, aby zrušil slovo dané Husovi, a katolická
církev zasadila po bitvě na Bílé hoře této zemi nej
větší rány. Konstruovat z Bílé hory proviněníNěmců
na českémnárodě může jenom krajní zaujatost. Prá
vě váš Pekař velmi jasně napsal, že při povstání v le
tech 1618—1620šli svorně Češi a Němci pospolu a
odhadoval německou účast v tomto pov 'ání na
plných 50 procent. Povstání začalo pro zrušení dvou
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evangelickýchkostelů v ryze německých městečkách
na českém pohraničí, předáci rebelů byli většinou
Němci a na Staroměstském náměstí položili vedle
Cechů na špalek svoje hlavy i příslušníci německé
národnosti, mezinimi prvý popravenýJáchym Ondřej'
Slik, nestor nešťastných obětí, více než osmdesátiletý
Kašpar Kaplíř ze Sulevic, a nejslavnější z poprave
ných, německý rektor Jessenins. Výpočtemtěchto tří
nechci nic ubírat na velkých obětech vašich českých
Budovců, Harantů a všech ostatních. Také pobělo-
hbřškě konfiskace dopadlyna německé účastníky po
vstání stejně tvrdě jako na Cechy a do ciziny emi
grovala nejen česká, nýbrž i německá šlechta této
země, — A není stejně pochybené vžité české nazí
rání,na;Josefa IL, které v něm vidí jenom germani-
sátora, zapomínajíc na to, že to byl osvoboditelva
šeho selského stavu a tedy vlastně největší příznivec
vaší národnosti, bez jehož zásahu by se Češi pravdě
podobně sotva byli domohli svého národního a kul
turního rozmachu v XIX. století?

Mluvím-li takto o Josefu IL, neomlouvám tím
Habsburky. Právě v nich spatřuji toho činitele, kte
rý se snažil, jsa veden jen svými dynastickými zá
jmy.,vyplenit z českých zemí říšské vědomí a který
neblazevychovával Cechy protiněmeckémunazírá
ní. Celý ten policejní habsburský systém, všechna
„metternichovština“, která otravovala svým špiclov-
stvím život pomalu všech pokrokově smýšlejícíchlidí
bez rozdílu národnosti, to všechno padlo na hlavu
Němců. Víte, co zakoušeli němečtí studenti od ra
kouské policie a od rakouských úřadů. Bylo by tedy
na čase si pomalu uvědomit, že za rakouské hříchy
nemohlněmecký národ a docelajiž ne nadčasová idea
Ríše, která právě habsburským Rakouskem byla váš
nivě popírána.“

ze sovětského ráje

Antonín J. Kožíšek:

Hledám řemeslníka a obchodníka

O trávil jsem v obsazeném území SSSR.íři ifdny ve spo-«3 ; lěčnosti zahraničních novinářů světových jmen napodzim roku 1941.Byli s námi zástupci světových agentur,
dokonce i Američané a Japonci. Projeli jsme velkou část
Ukrajiny auty a zastavili jsme se tam, kde si to vynutila
profesionální žurnalistická zvědavost. Bylo to často. Poznali
jsme velká města, městečka, vesnice a samoty. Navštívili
jsme průmýslová střediska, poznali jsme velké loděnice naČerném moři, kde se stavěly obří lodi, prohlédli jsme si
města v zemědělských krajích. Protože jsme jeli auty a nebyli vázáni na nějaký jízdní řád, nebyli jsme také omezováni časem a každý z nás se mohl sám a zcela samostatně
podívat na všechno zblízka.

Kdybych po této cestě přemýšlel o tom, co je největší
absurdnost na světě, pak bych musel říci, že je to řemeslník
nebo obchodník, který by u nás nebo jinde v Evropě sym-
patisoval s bolševismem.

Poznal-li jsem, že v Sovětském svazu žili dělníci a zemědělci, že tam žili také úředníci, pak jsem tam nikde neviděl, že by tu před příchodem říšské branné moci žili kdy
také řemeslníci a obchodníci v našem slova smyslu.

Za celou dobu své cesty jsem viděl jen jediný otevřený
obchod v Zitomíru. Byl to bývalý státní obchod. Viděl jsem

holiče v Umanu, ševče v nově zřízeném krámku pod širým
nebem v‘Kyjevě a trh s různou veteší v témže městě. Po
věstný „bleší trh" v Paříži byl proti tomu ale přepychovým
bazarem.

Nevím, jak to vypadalo jinde, ale to, co jsem vyjmeno
val, viděl jsem na cestě, která vedla z Krakau přes Przemysl,
Lemberg, Kyjev, Belaja Cerkev, Stavičev, Uman, Pervosiajsk,
Nikolajev, Očakov, Oděsu a Tiraspol do Kišiněvu.

Nebudu, psáti o tom, co bylo dříve. O tom psali jiní
a jistě povolanější. Nebudu psáti ani o tom, jak byl orga-
nisován obchod a jak byla organisována řemesla. Opakoval
bych jen to, co jsem četl a o čem jsem se nepřesvědčil, tře
baže bych mohl věřit takovému francouzskému spisovateli,
jako je André Gide, s nímž jsem ve Francii u básníka Mare
Adolph Guégana hovořil o jeho sovětském zájezdu často
krát a slyšel jsem jej na přednáškách, které pořádal v do
bách, kdy i ve Francii se dosti nerado vidělo, když někdo
mluvil o Sovětech špatně.

Řeknu vám jen to, co jsem viděl. Povím o tom, co jsem
na místě slyšel.

Napsal-li jsem, že jsem viděl jen jediný obchod a to
v Zitomíru, musím ještě dodat, že jsem něco, co se obchodu
podobalo, nalezl i v Lembergu. Nedaleko ukrajinské opery
byl obchůdek s malým výkladem, v němž byl vyložen talíř,
podobný oněm, v jakých se podává jídlo v našich chudič
kých restauracích. Byla tam reprodukce Cabanelo vy Venu
še, kousek vyšívky, dvě sádrové sošky a krabička zápalek.
Skleněnými dveřmi jsem uviděl několik primitivních regálů
a v nich několik gramofonových desek bez obalů. V
Lembergu jsme byli v neděli, silně pršelo, a nepřišli jsme s ni
kým do styku, než s mladými Ukrajinci a Ukrajinkami, kteří
vybírali na Ukrajinský Červený kříž.

Jinak v celém městě nebylo jediného obchodu, zrovna
jako nebylo jiného obchodu, než byl onen, který jsme na
vštívili v Zitomíru naproti vojenskému biografu a kanceláři
ukrajinské organisace Sič. Byl to bývalý státní obchod, jehož
zásobování bylo jistě lepší než obchodů družstevních, je
diných v SSSRpřípustných. Soukromých obchodů nebylo.

Co j s m e v f o m t o o b c h o d ě s p a t ř i 1i ?

Vzhled zvenčí byl ubohý. Okna byla špinavá, něco, co
se podobalo výkladům, bylo vyloženo hnědým baheím papí
rem. Vyloženy byly činky, plechové brusle a primitivní fo
tografické aparáty, jaké se u nás dávají dětem, aby si hrály
na fotografy.

Vnitřek krámu budil dojem vetešnictví. Obsluhoval sta
rý Kalmuk, nevrlý a nepřívětivý muž, tedy pravý opak toho,
co očekáváme u nás od prodavače. Konec konců úsměv
jsme ani neočekávali. Chtěli jsme jen vědět, co prodává.
Obchodní místnosti byly dvě. Jedna menší, v níž stál ko
žený kůň pro tělocvičnu, a v regálech byly poskládány
činky různých velikostí. V druhé větší místnosti ve stej
ných primitivních regálech byly rámečky, na jakých
se suší fotografické desky, kopírovací rámečky, láhve
s inkoustem, šidítka pro děti z ohavně páchnoucí gumy,
papírové hry v šachy, slepé patrony do loveckých pušek,
tlampač a radiové přijímače na krystal, školní sešity a hrubé
tužky, kterým jsme dříve říkali tesařské. Jsou to takové
ploché tužky se širokou tuhou v bílém dřevě.

Kalmuk počítal na dřevěném počitadle. Zdálo se mi to
směšné a dětinské, ale od onoho dne viděl jsem to častěji
a dověděl jsem se, že prý lidé v SSSRumějí na těchto po
čitadlech počítat velmi přesně. Nemá tudíž tato zmínka býti
nějakou pohanou.

Tázali jsme se Kalmuka, zda má na radiové přijímače
kupce. Byl velmi uražen.

„Moskvu uslyšíš docela dobře," děl povýšeně, „každé
slovo rozpoznáš. Sluchátka nyní nemám, abych tě přesvěd
čil Ta, co tu vidíš, nemají „sluch"." Sluchátka totiž neměla
membránu. Takový přijímač stál 30 červonců, to jest 300
našich korun.

V městech ovšem radiový přijimač nepotřebují a na
větších vesnicích rovněž nikoliv. Tam totiž má spolehlivý

10— 6



Přítomnost

komunisia přijímač a sám „dodává" program oslainím, kteří
mají tlampač na něj připojený. Takových přijímačů je ale
také jen omezené množství.

Zajímal jsem se o školní sešity. Papir byl hrubý a hadro
vý, plný chlupů. Na zadni straně byla násobilka, jak to bývá
též u našich sešitů pro nejnižší třídu obecné školy. Jen s tím
rozdílem, že u nás není 6 X 5 35 nebo 8 X 8 se nerovná 42.
Za to nemohl ovšem obchodník, ale Státní tiskárna SSSR.,
která takových sešitů natiskla několik milionů a musely se
prodat. Omyl ale opravila „Pravda", oficiální bolševický
list, dne 17. září 1936.Měly se tyto sešity zničil? V SSSR.
nebylo třeba umět počítat. Na nějaké početní chybě přece
nezáleží.

Veteš, družstva a trhovci

Kyjev je staré a slavné ukrajinské město. Bylo založeno
kolem é. století, ale v jeho okolí byly nalezeny řimské
mince již z 1. a 3. stol. po Kristu. Je to staré a proslulé ob
chodní město, kterým vedla karavanní cesta Černému moři
již v dávných dobách. Před válkou 1914—1918žilo v Kyjevě
asi 13.000zámožných německých obchodníků. Kolik bylo
těch ostatních, nevím. Tentokráte jsem neviděl ani jeden
obchod. Nedaleko Sofijského soboru bylo tržiště, kde se lidé
zásobovali a prodávali různou veteš, jaká by byla u nás
dobrá jen pro smetiště. Jedna tkanička do bot, ovšem již
upotřebená, kousek hřebenu, tisíckrát praný kapesnik, dva
hřebíky, prázdná krabička od krému s německým nápisem,
tedy zřejmě pohozená německým vojákem. Toto „zboží" se
ovšem nekupovalo za peníze, nýbrž se vyměňovalo za po
traviny. Malé kapesní zrcátko stálo dvacet vajec.

Na nároží Korolenkovy třídy, naproti provisorní radnici,
byl slánek příštipkáře. Neměl ovšem kůži, ale spravoval boty
gumovou duší z auta. Tento slánek byl nový, založený te
prve po příchodu říšské branné moci.

Dříve bylo ve městě několik státních dílen. Nebyly
prý však lépe zásobené, lidé si většinou boty spravovali
sami. Nová obuv se objevila jen občas a svou cenou byla
většině obyvatelů nedostupná. Pár bot stál v dělnickém
družstevním obchodě 50 až 75 rublů, ve státním obchodě
150až 350 rublů.

Obchod byl organisován tak, že ve velkých továrnách
byl jakýsi družstevní podnik, kde se prodávalo levné, ale
velmi podřadné zboží. Zboží bylo však omezené, nemohl
si každý koupil tolik, kolik by chtěl. Před takovým krámem
byla dlouhá fronta koupěchtivých. Abychom si představili,
do jaké míry byl takový obchod družstevní nebo do jaké
míry byl dělnickou nákupnou, postačí, když připomeneme,
že každá továrna, každý podnik byl státní. Kdo nedostal
zboží v obchodech družstevních, mohl nakupovat v obcho
dech, označených přímo jako státní a pak tu byla tržiště,
kam donášel každý to, co chtěl prodat. To byly většinou
produkty kulaků, malých to, zdánlivě samostatných země
dělců. Na tržištích základní jednotkou měny byl kus chleba!
A i venkovan vyměňoval svou zeleninu nebo mléko pře-
často za chléb. Kdo chtěl na takovém trhu „prodával", platil
státu dva ruble za místo. Stálí „obchodníci" platili mimo to
ještě roční „obchodnickou" taxu. V Moskvě, v Leningradu
a i v Kyjevě byly ještě obchody pro cizince nebo pro lidi,
kteří mohli platil cizí valutou nebo drahými kovy, zvané
torgsiny. Tam se prodávaly zlaté ikony, kaviár, bílý chléb,
konservy, vodka, dokonce jemné prádlo a toalety pro ženy
židovských komisařů a komunistických bonzů.

Obchodů vůbec bylo v Kyjevě jistě velmi málo, neboř
jsme neviděli ani zavřených krámů nebo něco, co by na
svědčovalo, že tam nějaké obchody aspoň dříve byly.

V Umanu, ve městě o 30.000obyvatel, otevřel téhož dne,
kdy jsme tam přijeli, svou oficinu holič; mýdlo a štětky
dostal z vojenské kantíny říšské branné moci, rovněž tak
si opatřil břitvu. Též hodinář se zařizoval na opravy. Na
jednom domě jsme četli nápis, že se v něm nalézá dílna pro
lidový průmysl. Vešli jsme dovnitř. Byla to dílna lidového
malíře. Jmenoval se Obolin a maloval dojemné naivní iko

ny. Jeho práci nelze ale zdaleka přirovnat pracím našich
lidových malířů. Pomáhala mu mladá a velmi hezká Ukra
jinka inteligentní tváře. Jmenovala se Valentina Sfandhe-
jová. Bylo jí patnáct let, její otec, ukrajinský spisovatel,
byl odvlečen na Sibiř.

2id i v zemi bez zboží si zašmejdí

Byla to dívka talentovaná a obrázek ukrajinské vesničky
s růžovými stromy a domečky s doškovými střechami, který
mi darovala, je půvabný a milý.

V této dílně jsem se dověděl, že v Umanu neměl žádný
družstevní ani jediný státní obchod po celých posledních
sedm let na skladě kousek látky nebo nějaké tkaniny. V koo
perativě i ve státním obchodě se prodával jen bezcenný
brak, nepotřebné zboží. U Oboiina jsem se dověděl, jak se
obchodovalo a jak se stát staral o své občany. Tázali jsme
se, zda by se někde nedostaly koupit gramofonové desky.
Valenfinka jen přikývla, odběhla a vrátila se s několika
zřejmě neobehranými gramofonovými deskami.

„Před lety Hevrej (2id) v kooperativě vagon jich při
vezl. Každý si koupil. Příště měli zase poslat „patofony", ale
„patofon něi". Přišla taková celá do šátku zamotaná babuška
a přinesla „plotynky" a chtěla si je poslechnout. Myslela,
že „Germanci" mají patofon. Desky měla od r. 1933.Tehdy
dostal 2id ten zázračný vagon. Gramofony nikdy nedošly.

Nebylo řemeslníků. Šaty byly jen konfekční, prádlo rov
něž, boty z továren. Mezi mladými lidmi není vůbec řemesl
níků a staří již své řemeslo většinou zapomněli. Opravit ho
spodářský stroj bylo těžší než dostat nový. Nebylo také
nástrojů a nářadí. Nosit záplatu na šatech není nic zneucfu-
jícího. Ale kdo viděl záplaty na šatech sovětských lidí, bude
miti odpor ke všem záplatám, které kdy později uvidí. Zá
plata na záplatě na starých hadrech, lhostejné jaké barvy
a z jaké látky. Mnohý takový šat posloužil by clownovi
v cirku. Pro tamějši lid je to ovšem samozřejmým kolo
ritem. Nikdo si takových věcí vůbec nevšímá. Proto jsme
si v Sevčenkově parku v Oděse ihned povšimli muže, který
měl oblek bez záplaty a dokonce kravatu. Byla to jediná
kravata, kterou jsem na své cestě viděl. Je pravda, že si ji
muž přivezl před dvaceti lety, když do sovětského Ruska
emigroval ze západu a od té doby ji nenosil. Kravata byla
odznakem nenáviděného a pronásledovaného měšťáctví.

Všechny obchody byly bez výjimky v židovských ru
kách. I ty, které pro sebe zřídili vysocí bolševičtí hodnostáři,
vedoucí zbrojního průmyslu a GPU. V oněch bylo ovšem
zboží dost, jak jsem se přesvědčil v Oděse. Nic v nich ne
chybělo, potraviny, šatstvo, prádlo, dokonce tam byly kos
metické přípravky.

Všude po naší cestě jsme poznávali, že v SSSR.byl na
prostý nedostatek hřebínků, kartáčů, špendlíků, jehel, kar
táčků na zuby, zrcátek, prostě nebylo nic z toho, co se ne
hodilo vedení války. V SSSR.se nevyrábělo nic, čemu
u nás říkáme předměty denní potřeby. Nebylo proto třeba
obchodů a nebylo třeba řemeslníků. Pracovalo se jen pro
dávno připravovanou válku.

Západ - neuvěřitelnou pohádkou

V Očakovu jsme se zastavili u cesty, kde nám kývalo
několik lidí na pozdrav. Vesnice byla poměrně úhledné a
chtěli jsme ji lépe poznat. Mladé děvče se nás vyptávalo,
jak to mají ženy u nás. Vyprávěli jsme o elektrických vaři
čích, o žehličkách a děvče se dalo do smíchu: „Nevyprá
vějte mi pohádky, chodila jsem do školy a umím číst a psát."

Dali jsme jí bonbon. Nejdříve se na nás tázavě dívala a
nevěděla, co s ním počít. Teprve když jsme si sami poslou
žili, dala bonbon do úst. Vyndala jej mnohokráte z pusy
a usmívala se při tom, jako když přidržíte dítěti hodinky

uchu. Nikdy nepoznala takové dobroty. V SSSR.se bon
bony nevyráběly, alespoň ne pro široké vrstvy.

A to jsme, prosím, projížděli krajem několik málo týdnů

po vypuknutí války, která se ladý přehnala velmi rychle.
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Za zmínku ješiě siojí tak zvané „uzavřené obchody''.
V nich se prodávalo jen tomu, kdo si donesl zvláštní povo
lení od místního sovětu, který sám musel opatřit pro sebe
povolení od svých nadřízených. Obchody ty však nebyly
pro dělníky, nýbrž pro vysoké hodnostáře strany a pro vy
soké sovětské důstojníky. Nebyly ale ve všech městech, jen
v hlavních městech nejvýznačnějších sovětských republik.

Všude tam, kam jsme přijeli, si nás lidé prohlíželi a
pokládali nás za jakousi propagační četu, která ale bude
muset vrátit své oděvy a boíy, až se vrátí domů. Nikdo
nechtěl věřit, že takhle u nás chodí odění všichni lidé a že
podobné šaty, prádlo a boty se prodávají v obchodech
každému přístupných, nechtěli věřit, že se u nás nosí kra
vaty a že také hodinky má u nás téměř každý.

Takhle ledy vypadá bolševický obchod a řemeslo.
A nyní si představme, že by se bolševismus dostal až nám.
Nemusíme ani minutu pochybovat o tom, že by naložili
s našimi obchodníky a řemeslníky jako v SSSR.Tam je po
slali dílem na Sibiř, ty šťastnější pak do zbrojních továren,
kde je postavili za bídný plat ke strojům, aby vyráběli
tanky, děla, pušky a střelivo válce proti buržoasním a
fašistickým státům „tak zaostalým a zločinným, že tam ještě
existují soukromé obchody a dílny řemeslníků". Ty obchod
níky a řemeslníky, které bolševici nepotřebovali nebo ne
mohli potřebovat, postavili pak ke zdi ve věznicích GPU.

Kdybych nevěděl, že náš řemeslník a obchodník patří
nejinteligentnějším v Evropě, snad bych zakončil svůj

článek nějakým vývodem, vyplývajícím z jeho obsahu. Vím
však dobře, že každý čtenář z jejich řad si sám učiní správ
ný úsudek.

národní hospodář

Dr. Jaroslav Kolařík:

Budoucnost světového obchodu

ažďému, kdo pozoruje veliké změny, jež nastaly v nynější
Jl 4- válce ve světě nejen po stránce politické, ale i po strán
ce. hospodářské, vyvstane na mysli takřka samovolně otázka,
co asi bude se světovým obchodem, až se tato válka skonči.
Není nejmenší pochyby, že změny, které ve světě nastaly, budou
mít pronikavý vliv na vývoj t. zv. světového hospodářství. Pří
kladů těchto zaněn by bylo možno uvést hodně, ale uveďme
toliko jeden z nejvýraznějšich: obrovské přesuny z držbě t. zv.
světových tržních surovin na Dálném Východě. Ale nejen tento
vliv změn způsobených nynější válkou, nýbrž i všechno to, co
bylo možno pozorovat v letech přímo před ni, bude určovat
příští vývoj světového obchodu.

Známý německý politicko-hospodářský publicista Ferdi
nand Fried vydal nevelkou, ale velmi obsažnou studii s názvem
„Budoucnost světového obchodu“ a nedávno knihu „Sociální
revoluce". Jak ukazuje již název, snaži se tam odpo
vědět na onu otázku. V klidném a věcném rozboru vý
voje světového hospodářství před nynější válkou zjišťuje,

‘že před čtvrtstoletím propukla na světě zdánlivě uspořá
daném, žijícím v míru a kvetoucím, katastrofa první světové
války. Byla to skutečná katastrofa pro onen svět, jehož obraz
se nám bezděky vryl do paměti jako „svět předválečný“; roz
vrátila všechny předpoklady jeho klidného vývoje a všechny
snahy a pokusy, které byly podniknuty po ukončeni první svě
tové války, neměly trvalého úspěchu. Byla to pravá spousta nej.

.
rozmanitějších konferenci i plánů, jež chtěly obnovit bývalý
stav světového hospodářství. Podařilo se jim přivodit jen krát-

.
kodobý zdánlivý rozkvět, ale jeho podkladem byly manipulace
úvěru, které Fried vtipně srovnává s proslulými experimenty
Skota Johna Lawa — tentokrát byl rozsah experimentů arci
podstatně větší, vpravdě gigantický. A pak ovšem byl i zvrat
tohoto zdánlivého poválečného rozkvětu prudký a pronikavý tak,
že i o mšm lze říci, že nabyl gigantických rozměrů. Tímto
zvratem byla světová hospodářská kříse, ve které naděje na ob
novu předválečného stavu světového obchodu se rozplývaly
stále zřetelněji a kďy svět zažil ztroskotání veliké mezinárodní
hospodářské konference, inscenované v roce 1933 v Londýně

9 nebývalou pompou. Přesto, že ji zahajoval tehdejší anglický
král a přesto, že tedy Anglie měla jistě vrcholný zájem na tom,
aby z této konference něco vzešlo, byl její konec tak žalostný,
jako málokdy. Hlavním činitelem, který tuto konferenci tehdy
rozbil, byl Roosevelt, tehdy nově (po prvé) zvolený president
Spojených států, který prostě se nechtěl vázat při své chystané
politice New Dealu a všeho, co s ním hospodářsky souviselo.
I ve Spojených státech bylo už tehdy jasno, že ve světovém
hospodářství se udály příliš pronikavé změny, než aby bylo
možno doufat v obnovu bývalých poměrů. Každá země se začala
starat, aby nějak vyšla z nastalé bidy a krise a tím přišel do
hospodářského vedení států líový prvek — nebo aspoň prvek u-
platňující se v nebývalém rozsahu — že totiž státy vzaly samy
do rukou řízení svého hospodářství.

V tom správně vidi Fried počátek veliké přeměny předpo
kladů světového hospodářství. Před světovou válkou to byla
„pax britannica“, která jako kdysi ve starověku v menším roz
sahu „pax romana“ usnadnila vývoj hospodářství opravdu svě
tového. Londýn byl střediskem světového obchodu, Anglie určo
vala podle svých zájmů osudy světového hospodářství a budova
la si v něm posice podle potřeb londýnské City. Světová válka
otřásla podstatně hospodářskou převahou Britannie, postupně
se ukázalo, že Britannie už nestačí udržet onen předpoklad před
válečného světového hospodářství, že její loďstvo už není tím
činitelem, které by „pax britannica“ zaručovalo.

Po válcehospodářský svět vykolejil

Proč první světová válka tak zapůsobila na anglickou ho_
spodářsíkou převahu ve světě? Dlouhým přerušením světových
hospodářských styků ve světě se stalo, že mnoho hospodář
ských jednotek se vyvinulo zcela jinak, než jim předtím do
přávala britská nadvláda ve světovém hospodářství. Především
se hospodářsky osamostatnila Severní Amerika, která se do
konce stala z bývalé země dlužnické zemi věřitelskou. Jižní
Amerika, Japonsko, Cina a Indie i mnohé další země začaly
usilovně budovat své vlastni průmysly a své vlastní hospodář
ství, které by je zbavilo závislosti na dodávkách ne-li přímo
britských, tedy aspoň prostředkovaných britským obchodním
loďstvem — a tak konec světové války v roce 1918 znamenal
zcela nové podmínky budoucího hospodářského vývoje. Něja.
kou dobu to nebylo vůbec vidět — poválečný „hlad po zboží"
všechno zastínil, ale potom nastala nutnost nové orientace a
hledání nových možnosti- Směrodatní tehdejší mezinárodni či
nitelé se rozhodli, jak už řečeno, pro návrat předválečného svě
tového obchodu. Ale už to nešlo, zvlášť, když změnám
už uvedeným se přidružilo ještě to, že tlak reparací za
braňoval velkoryseji odběr surovin ze zámoří. Tak byl někdejší
„volný proud zboží" ve světovém hospodářství podvázán se
všech stran, někde už bývalé dodávky nechtěli, protože už měli
dost 3vé vlastní výroby, jinde by je byli chtěli, ale nemohli je
zaplatit; nakonec se zastavil i proud peněz a „volný kapitál
bez vlasti přeletoval neklidně jako vyplašené hejno ptáků s mí
sta na misto a uváděl ve zmatek všechny peněžní trhy, směneč
né kursy i měny.“ A to byl konec světového hospodářství.

Jakmile vzrůstá pocit, že v tomto tak důkladně rozvikla.
ném světě je každá země hospodářsky odkázána na sebe, začí
ná se každá skutečně starat o sebe a pak objevuje, „co vše jí
chybí a co všg dříve musila odbírat z ostatního světa, ovláda
ného britským obchodem. Ukazuje se také, že hospodářské po
klady země jsou rozděleny mezi národy velmi nerovnoměrně.
Nelze.ll se už spoléhat na součinnost s celým světem, ukazuje
se nutnost tvoření hospodářských oblasti menších než celý svět,
které by si stačily aspoň v nejnutnějšim. Je však jasné, že tyto
oblasti nemohou být příliš malé .— to začínají brzy pociťovat
dokonce i Spojené státy, kde hospodářská váha stále víc pře
chází z jednotlivých spolkových států na ústřední vládu spol
kovou. Podstata četných konfliktů Rooseveltových s nejvyšším
soudem Spojených států tkví právě v tom, že Roosevelt chtěl
uplatnit váhu spolkové vlády proti státům, kdežto nejvyšší
soud podle ústavy hájil psaná práva spolkových států proti
spolkové převaze.

A Fried ukazuje výmluvně, že samotná Anglie to byla,
která se pokusila za svých hospodářských nesnází o vytvoření
velikého hospodářského prostoru. Hospodářská myšlenka brit
ského Empire se zrodila na konferenci v Ottawě, kde bylo
vlastně po prvé z různorodých těles vytvořeno hospodářské spo
lečenství. Ale nebyl to dost vhodný předmět, z něhož se tu ho
spodářské společenství tvořilo: bylo složeno z příliš různo
rodých a zejména příliš nevzájem vzdálených a odlehlých části.
Pohled na mapu ukazuje zcela jasně, že britská říše byla vše-
olmo možné, jenom ne útvar ucelený a jednotlivý. Proto i tento
britský veliký hostpodářský prostor zůstal na papíře a v praksi
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se neuskutečnil. Nakonec nezbylo Britům nic jiného, než usilo,
vat přece jen o návrat světovému hospodářství, neboť jejich
empire je vlastně starý zbytek volného světového hospodářství.
Zato Spojené státy mají už zcela jiné možnosti vytvoření
velikého hospodářského prostoru a také těchto možností v le
tech před nynější válkou vydatně využívaly, pokoušejíce se s
větším nebo menším Zdarem přilákat do svého hospodářského
prostoru také státy Jižní Ameriky, které však samy při do.
statečně uvědomělém vedení by stačily na vytvoření vlastního
velikého hospodářského prostoru.

Budoucnost velkoprostorů a roztříštěná
Evropa

Fried probírá ve své knížce v hlavních náznacích, ale při
tom velmi jasně a hutně možnosti velkých hospodářských pro
storů, které by byly v hlavních rysech soběstačné a měly by
zdravý hospodářský základ. Ukazuje, že je to jednak severo,
americký, jednak jihoamerický prostor, dále prostor ruský a

A světový obchod po vytvoření těchto velikých hospodář
ských prostorů? Nezahyne a nebude zbytečným. Tu je možno
opět ukázat na velmi četné dřívější vývody říšského ministra
pro hospodářství dr. F u n a, který výmluvně dovozoval, že
soběstačnost velikého prostoru, na př. soběstačnost evropského
velikého prostoru neznamená nikterak, že nebude už ničeho
potřebovat odjinud. Soběstačnost zajišťuje toliko „existenční mi
nimum“, ale zjemnělé potřeby nynějšího evropského obyvatel
stva budou po válce opět žádat rozmanité věci a produkty nad
toto existenční minimum a evropský hospodářský
prostor si je doveze z jiných velikých hospodářských prostorů,
které samy zase rády odeberou vynikající kvalitní výrobky
evropského průmyslu. Vytvoření velikých hospodářských pro
storů neznamená tedy nikterak zánik světového obchodu, na
opak znamená namnoze nové jeho formy, pro zúčastněné daleko
příjemnější a bezpečnější, poněvadž jim tento nový světový
obchod bude zajišťovat nikoli nezbytnosti, nýbrž pouze to, co
sice je při vysoké civilisační a kulturní úrovni dobré, ale bez
čeho případně je možno v nouzi se i obejít. Ostatní všechno, to
jest to, bez čeho nelze se obejít, zajistí sikaždý veliký
hospodářský prostor sám.

Friedova knížka velmi záslužně osvětluje význam velikých
hospodářských prostorů ve světovém měřítku a zaslouží
si proto bedlivé pozornosti také u nás, neboť je jasné, jak dů
ležitou úlohu pro blahobyt Čech á Moravy může nabýt v ho
spodářství velikých prostorů vysoce kvalitní vývozní průmysl,
kdežto zase zdejší zemědělství, ovšem také se zdůrazněnou ja
kostí svých výrobků, bude mít prospěch ze zajištěného odbytu
v rámci samotného evropského hospodářského prostoru. O této
stránce věci psal ostatně podrobně inž. J. Vrba v 1. čísle tohoto
časopisu.

divadlo
F. A. M are k: '

Pokrok nebo reakce?

Světovýobchod mezi čtyřmi hospodářskýmivelkooroetory.Mezi
Evropou a Afrikou je větší rovnováha než mezi oběma Ameri
kami. Se sovětským velkoprostorembyl světovýobchodnepatrný.

prostor východoasijský.Mezi těmito prostory by zůstávala roz-
třištěná Evropa, které by hrozilo v pravém slova smyslu ho
spodářské rozdrcení, kdyby se n-evzchopila obdobnému vy
tvoření velikého hospodářského prostoru, pro nějž má všechny
předpoklady, zvláště když počítá s doplňkem africkým. „Jaké
plýtvání skutečnými hospodářskými silami to bylo, když se na
příklad dodávalo do Evropy, obilí z Kanady nebo kukuřice a
slanina ze Severní Ameriky, kdežto dánšti nebo maďaršti pě
stitelé vepřů nevěděli,kam se obrátit se svými výrobky a skliz
ně na evropském jihovýchoděbyly ohroženy zkázou, když rudy
se vozily z Nového Foundlandu místo ze Švédska nebo Španěl,
ska, nebo když se odbíraly hotové výrobky ze Severní Ameriky
místo od výkonného průmyslu evropského?“

Je jasné, že tento stav nedovolovalrozvinout hospodářské
síly jednotlivých evropských zemí v tom rozsahu, jaký by byl
úměrný jejich skutečným možnostem. Naproti tomu veliký
evropský hospodářský prostor musi nezbytně svými účinky
uvolnit i hospodářské síly a možnosti, které dosud zůstávaly
takřka utajeny. Úspěšné snahy o mnohostranný evropský clea
ring, jak je uplatnil už před časem říšský ministr pro hospo
dářství dr. Walther Funk, byly vlastně prvním krokem
evropskému hospodářskému společenství na úseku platebnim.
Ještě více, jak praví Fried, by bylo možno dosici i vzájemným
sladěním veškeré obchodní a celní politiky, při čemž arci by se
musilo dbát vždy zvláštních zájmů jednotlivých zemí, plynou
cích z jejich zvláštni skladby nebo poměrů vůbec. Tím se vy
tvoří základ toho, aby Evropa byla uzavřeným hospodářským
útvarem, který by umožnil co největší zesílení vnitro-
evropské výměny zboží. Pokud jde o Afriku, je to
oblast hospodářsky tak málo vyvinutá, že bude třeba nejméně
ještě zbytku tohoto století pro její skutečné hospodářské 0-tevření. Je třeba tu mít na mysli, že hospodářské otevření Ame
riky bylo zahájeno v 16. století, kdežto hospodářské otevření
Afriky teprve v 19. století, a to až v druhé jeho polovině.Proto
se Afrika jeví vhodným doplňkem evropského hospodářského
prostoru a také zároveň jeho úkolem.

"VTejoblíbenějším argumentem židovských travičů české
iNkultury před rokem 1939byl pokřik, že německý na
cionálni socialismus je nejukrutnějším popřením každého
uměleckéhovývoje a výboje, pokusu a pokroku a že jeho
programem je zavlečení všeho umění do nejčernější re
akce. Pražští kavárenští darmošlapové,kteří po roce 1933
nevytáhli paty do Německa,omílalijen zaklínadla Opern-
platzu, kvanýrovali cestující emigrantské dušičky, hvíz
dali české plagiáty americkýchjazzů a ve své podrážděné
fantasii snovali představy, jak nacionálni socialisté rozhá
nějí filharmoniky, rouhají se mistrům, pronásledují umě
lecké předbojníky a styl Burgtheatru z Léta Páně povy
šují na trpěné umění svého režimu. O tom, jak divadelně
pracuje mladé Německo, jakými prostředky dobývá no
vých uměleckýchhodnot a za jaké podpory — tom o všem
se u nás nevědělo dobrých pět letl

Když umění Čech a Moravy bylo znovu zapojeno do
duchovního řádu Říše a obnovena tradice nejtěsnějšího
styku ducha Čechů s duchem Němců, i nejinteligentnější
čeští lidé, kulturní pracovníci, umělci a kritikové by pří
sahali, že nastává definitivní konec uměleckého pokroku
i u nás. Grůndgense znali jen z určitých filmovýchrolí a
vůdčí muže nacionálnesocialistickéosvěty a kultury z nej
hloupějších povídaček a tupohlavých hesel komunistic
kých meetingů. Proto snad ani nebylo divu, že po odstra
nění pražské divadelnické avantgardy, která se neskrý
vala svým marxistickým služebněním, nebylo v prvých
dobách Protektorátu u nás ani vůle, ani pokusu o divadlo,
které by na nových základecha s novým zaměřenímchtě
lo bojovat o pokrok dramatické tvorby. Teprve, když ča
sem se ukázalo, jak lichými byly povídačky o strašácích,
když české oficielnídivadlodobývaloúspěchuza úspěchem
inscenacemi klasických i soudobých Němců, poctivá, ne-
poplatná, nutná česká divadelní avantgarda se přihlásila
— a to v takovémíře, že to v dějinách českéhodivadlane-
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má obdoby! Ani v období uměleckého kvasu po prvé svě
tové válce nebylo v Čechách a na Moravě a v jediné Pra
ze tolik vysloveně avantgardních récitačních kroužků, di
vadélek a pokusných scén jako nyní. Plané slibování stu
dia mladých, které se za republiky omílalo tolik let, kolik
existovala, nahradilo se téměř přes noc řadou kolektivů,
jejichž pracovní výsledky staví nás dnes před velmi nalé
havou otázku: kdo a kdy vytvoří scénu, která bude pra
covištěm i slavnostním forem mladých českých divadelní
ků, kdo přesvědčí i nejzatvrzelejšího zabedněnce a peci
vála, že nový evropský řád beni pro reakci, nýbrž pro po
krok i na poli snahy divadelní?

Řešení bylo v denním tisku a v rozpravách zájemců
a odborníků nadhozeno nejedno! Skutečností je, že zatím
co v Praze existuje několik umělecky zklamavších, fušu
jících divadel profesionálů, sloužících mnohdy jen uspo
kojování lecjakého zájmu, nejlépe kvalifikovaní mladí,
průbojní a nezištní umělci, jací jsou sdruženi kolem Di
vadélka ve Smetanově museu, Větrníku, dramatické kon
servatoře atd., musí hrát za technicky nejnemožnějších
podmínek ve výstavních sálech a na milostivě propůjče
ných jevištích, i když jsou dnes jedinými nositeli českého
divadelního hledání a pokroku, když oficielní scény ne
mají pro mladé divadelní adepty siudia a samy nemohou
být zatěžovány v přinášení hotových, platných, represen
tativních forem a výsledků. V debatě o zřízení divadla
mladých bývá jmenováno Kuratorium, NOÚZ a Lidové
divadlo, kieré je dnes největším divadelním podnikatelem
v Protektorátě. Která z těchto institucí bude určena pod
chycení, organisování a zveřejnění živelné žízně mladých
divadelníků, prahnoucích po vlastní, osobité a nepochybně
velmi plodné a prospěšné práci, ukáže snad už nejbližší
budoucnost. Bude’ to však pověření důležité a odpovědné,
které je třeba odevzdati po nejpřísnějších uváženích. Ne
jde o osud jedné herecké generace, ale o místo českého di
vadla ve skladbě kultury Nové Evropy!

poznámky
Výzva debatě

S rozvážností vědce a se šíří pohledu jemu vlastní píše v
tomto čísle Nestor našich dějepisců a nejlepší náš současný his
torik profesor Josef Susta o tom, jakou školou byla jednomu
z našich největších dějepisců a národních věštců, Josefu Peka
řovi, cizina, především pak Německo. V jiném článku, spontán
ně zaslaném z Berlina inteligentem, podepsaným jen značkou,
je velmi svěže zachycena přeměna, která se děje s inteligentem,
když se od psacího stolu dostane ke stroji a učí se náhle jak z
nového pracovního prostředí, tak z ciziny.

Cesta do světa stává se hlavním životním zážitkem našich
lidí v těchto pohnutých dnech. A jako při každé cestě za zkuše
nou jen zřídka se uehycujeme v tom právě oboru, ve kterém
jsme se školili, nýbrž jsme nuceni zkoušet každou práci, která
se nám naskytne, tak je tomu i nyní s většinou našich lidí. A
ne ovšem jejich škodě.

Jestliže náš národ vyniká zdatností, kterou ve světě pro
slul, pak je to právě proto, že po tisíciletí měl takovouto školu
života. Navazujeme vlastně na odvěké zkušenosti našich otců.
Mnohý z rodičů ještě vám dovede říci, co to pro něho zname
nalo,^ když ve staré monarchii byl odveden vojsku a poslán
do různých krajů jejích. Co vše viděl, co vše zažil, s čím vším
novým přišel do svého domova. Kolik našich dělníků a dcer chu
dých rodičů odcházelo jako samozřejmě se učit do metropole
na Donau! Jak tam obohatili svůj životní obzor, zbavili se čes
ké malodušnosti a úzkoprsosti a s docela novou energií se vra
celi do vlasti. A mnohý vám řekne s plným přesvědčením, že
jestliže jsme se v minulém století tak rychle zvedali a doháněli
ve všem Evropu, že to bylo právě vytvářeno těmito našimi dě-
?.y

,
a °*c*’babičkami a matkami, kteří mimo vlast se nadýchali

jiného vzduchu a vypěstovali svou vůli se prosadit.
Za republiky se náš obzor nížil. Sahal-li dříve od Krkonoš

ke Kotoru, od Innsbruck í po Sarajevo, zmenšil se na obzor od

Šumavy Tatrám. A to jen v případě nejlepším. U většiny na
šich lidí se svraštil na obzor »Od Prahy rodnému Balíkovu«
nebo jen chatě na Sázavě.

Dnes znovu nám zaléhá širší dech. Zase jezdíme hromad
ně do velké školy života, kterou je život mimo vlast. Dostává

me základy budoucnosti širšího dechu a rozpěti. Redakce
Přítomnosti velice uvítá, když se rozvine v jejích sloupcich de
bata o tom, co právě tento největší zážitek v našem národním
životě znamená, co přináší světlého i jaké stinné stránky se při
něm vyskytují. Příspěvek »JF« v tomto čísle může být vzorem
debaty o důsledcích naší pouti za hranice dosavadního zaměst
nání i za hranice domova. Každý ovšem má zážitky jiné, také
jiné zájmy a jiný pojiled na věci. Sdělte přes nás s ostatními
ve formě krátkých a výstižných článků, co o této škole života
soudíte. Diskrétnost, pokud bude vyžádána, je přirozeně kaž
dému pisateli zaručena. Emanuel V a j t a u e

Z ilusí o bolševismu

Naše inteligence v počátcích ruského bolševismu byla ochot
na tento krvavý režim považovat dokonce za jakési nové tolsto**
jovství, pohanské zbožnění stroje za návrat přírodě a způsobe
nou bídu lidí hmotnou i duševní za nový ráj na zemi. Dokladem 44

toho je článek spisovatele Jaroslava Maria, který vyšel v levico
vém tisku sociálně demokratickém r. 1919 pod nadpisem »Bolše-
vismus«. něm m. j. doslovně se uvádí: »Bolševismus je přiro
zenou reakcí proti násilně, divoce a nerozumně vyvrcholenému
požitkářství a zbytečně rozpoutané, vydrážděné lidské přirozeno
sti. Chce zavěsti jednoduchý způsob života, obráceného více do
sebe přírodě. Menší požitky, a proto menší nutnost průmys
lové výroby a obchodní směny. Nechť každý sedí ve svém koutě,
živ skývou chleba, nechť opatří nejnutnější tělesné potřeby a
ostatek času věnuje sobě samému a primitivním vznešeným a
pravdivým hlasům přírody. Pak nebude třeba drahocenného pře
bytečného šatstva, prádla a jídla. Nebude nutno jezditi ve vla
cích, vymýšleti přepych, nebude třeba konečně ani divadel, knih
a umění. Každý se dosyta nasytí prostou stravou, oděje nutným
trvalým šatem, bude bydlití v jednoduché jizbě, ve styku se zví
řaty a zemí, od níž, vzdělá-H ji, obdrží výživu.«

Proti němu se ozval tehdy u socialistů Fr. Modráček, který
napsal: My, čeští socialisté a dělníci, nejsme a nebudeme bolše
viky, my nebudeme vrážeti svému národu dýku v týl. Celkový
výsledek socialistické politiky bolševické je tento: Ohromné
množství popravených a žalářovaných — a z těch netvoří nej
větší část buržoové, nýbrž socialisté jiných směrů a názorů...
Chmurný obraz hospodářských poměrů Ruska pod vládou bolše
vickou je tak málo ideální, že sotva dá se jím u nás někdo zlá-
kati, aby politika bolševická u nás byla napodobena.« Jako do
klad správnosti svých názorů cituje úvahu klasického svědka
»Rok ruské revoluce« Maxima Gorkiho. »Bezuzdná demagogie
lidí, žaluje Gorkij, kteří revoluci »prohloubili«, přináší své ovo
ce, zhoubné pro uvědomělé zastánce sociálních zájmů dělnické
třídy. V továrnách a dílnách začíná již divoký boj mezi neuče
nými a kvalifikovanými dělníky .. . Dělníci, kteří pochopili tra
giku okamžiku, jsou naplněni největší sfaresti o revoluci ... Ne
mám žádného důvodu se radovali: proletariát nezvítězil. Vítězi
jsou obyčejně velkomyslní— proletariát bolševický není však
velkomyslný. Tisíce — ano tisíce — dělníků a vojáků hladoví ve
vězení.« Modráček pak pokračuje: »Tak mluví Gorkij, veliký spi
sovatel, socialista, jenž žije ve víru ruské revoluce. To jsou slo
va tvrdá a děsná, jež nevyvrátí žádný český bolševik, vracející
se z Ruska. Co praví nám tato fakta? Že theorie, jež zdědili jsme
po revolučním komunismu a marxismu a jež bolševici chtějí
uskutečnili, nejsou správny. Jejich revoluční program nevede

lepšímu uspořádání společenských poměrů, naopak jejich
úplnému rozvratu... slovem: dělnictvu neprospívají a národ za
bíjejí. To, co dělají bolševici, není tolstoism — tolstoism nevraž
di a oni vraždí. To není ruská duše... Doznávám: žádná revo
luce není krásná, každá má své zápasy a krveprolití, ale každá
veliká revoluce, jako husitská a francouzská, prokázala lidstvu
velikých služeb. Bojím se, že po revoluci bolševické nezdědí
lidstvo nic, než naplněné žaláře.« Jcsef Hruška

Země zaslíbená

Do rukou českého lidu dostává se v těchto dnech z naklada
telství »Orbis« druhá kniha Waltera Jacobiho, která nese titul
této úvahy. Prvá jeho kniha »Golem« vzbudila svým originálním
pojetím židovského nebezpečí nejživější zájem. Kniha »Země za
slíbená« je svým obsahem takové hodnoty, že zasluhuje, aby se
stala majetkem každé české rodiny, všech českých škol, a pře
rod v myšlení i celá převýchova naše vyžaduje, aby každý český
člověk znal obsah této knihy a poučení tak nabyté nikdy nepou
štěl z mysli. Je to kniha o nás a pro nás. Je to historický doku
ment nezvratné pravdy o grandiosním podvodu světového Ži
dovstva a svobodného zednářstva, spáchaném na českem národu.
Dokumenty tu snesené rozbijí na padrť snad ještě tu a tam ži
vené iluse, že tu bývalou »československou republiku« si vybojo
val národ nebo ti naši »bráškové-legionáři«. Úžasný to omyl
A dobře je pro nás, že jsme tak tvrdě z něho vyléčeni. Od r. 1914
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až do konce r. 1918 nebyli jsme prostě ničím jiným, než staveb
ním materiálem pro potřeby světového Židovstva, které samo
sobě, a pro svou židovskou okupaci celé střední a západní
Evropy učinilo z českého životního územního prostoru vlastní
zemi zaslíbenou, židovskou to pevnost s výpadovými branami

podminování pokoje a míru Evropy. Toto židovské dílo krylo
se mimikrem svého označení co »československá republika«. —
Krásně to vyjádřil v nedávném svém projevu říšský ministr dr.
Goebbels v berlínském Sportpalastu 18. II. 1943, kde praví: »Ži
dovská rasa usiluje odedávna, aby uspala národy, které jí posky
tují pohostinství, a ochromila jejich obranné síly proti akutní
mu a život ohrožujícímu nebezpečí, které od ní pochází.« A naši
vivisektoři, kteří na českém národě prováděli operaci jeho po-
židovštění, uspali nás tak dokonale, že se z celé Evropy probou
zíme jako poslední. Uspávací prostředky měly všechnu raiinova-
nost machiavelismu, spojeného s židovskou a svobodozednářskou
rafinovaností, aby uspávaný národ nevyrval se jim předčasně
s operačních stolů, na nichž prováděli na něm vivisekci jeho po-
židovštění, a tím celého onoho mravního, kulturního i sociálního
úpadku, z něhož se pomalu dostáváme. Najaté ruce novinářů a
prodejných literátů vyráběly hotové modloslužebnictví s osobou
T. G. Masaryka, psaly se o něm celé legendy z Nejsoucna, byl
pro něj přímo továrničky vyráběn kult nadčlověka, českému
lidu, vyssávanému Židy a celou tou peněz a majetku hltavou ko
rupční společností bývalé vládnoucí demokracie, bj rl demagogic
ky líčen, co »tatíček« národa. Walter Jacobi v nezvratných doku
mentech nám dokazuje, že již od doby, kdy tak vášnivě hájil
židovského vraha Hilsnera, byl vyvolencem a nadějí světového
Židovstva pro všechny jejich světovládné plány a co kdy dělal,
jen pro ně dělal a to i od r. 1914 až do r. 1918 a to každý den
až do svého skonu. Jen pro židovské zájmy a prospěch stal se
správcem »země zaslíbené«, kde se stalinskou bezcitností oběto
val český národ v krvežíznivý a pomstychtivý chřtán židovských
parasitů. T. G. Masaryk vypěstoval si svého Golema v osobě
Edvarda Beneše, který ovšem ve své malosti a neschopnosti ni
kdy nedosáhne velkého rabího ve virtuositě, s jakou ten dovedl
hrát před českým národem své mimikry. To byl skutečný mistr
a tohle je strašně nedokonalý učedník, který svého mistra jen
kopíruje. Rok 1943 není ovšem ve své konstelaci nijak podoben
roku 1914 nebo roku 1918. Beneš je v této knize zrovna tak doku
mentárně demaskován a zbaven všeho nimbu, do kterého jej
oblékala židovská propaganda. Je maličký a důkazy v této knize
jej činí ještě menším, až pitvorně malým. T. G. Masaryk byl
skutečným zástupcem Židů a Beneš je ubohým židovským pří
ručím v současném spojení plutokracie s bolševismem. Za tuto
knihu, za její pravdu, je český národ povinen autorovi hlubo-
kým vděkem. Václav Velinský

Malé a velké plátky na staré dluhy

Čtvrté výročí Protektorátu Cechy a Morava stálo ve zname
ní vyvrcholení péče o dělníka, který je teď vedle pracujícího ze
mědělce ústřední postavou našeho národního života. Státní se
kretář K. H. Frank provedl při svém přijetí českých dělníků
u příležitosti oslav čtvrtého výročí stručnou rekapitulaci dosa
vadního a načrtl i další: brzkou realisaci nového zákona o zá
vodních výborech, který znamená přibrání dělnictva v podnicích

spoluodpovědnosti a tak zdůrazňuje kladné zařazení dělnictva
do oblasti rozhodující o výrobě. Mluvil i o vydání nového hor
nického zákona, který způsobem naprosto novodobým zabezpečí
starobní zaopatření dělníků a to tak, že podkladem výše starob
ního zaopatření bude horníkova mzda. Je tu dále akce na za
opatření pracovního šatstva i obuvi, akce dělnických dovolených
a rozsáhlá kulturní péče o dělnictvo. Když shrneme všechno,
i ta zde nevyjmenovaná opatření ve prospěch dělnictva, jistě
vás napadne: proč tohle všechno nešlo už dříve, proč to může
jít až za války, za mnohem těžších podmínek, a proč to nyní
shledáváme všichni tak samozřejmým, zatím co dříve bychom se
byli spokojili otřelou frází, že by podobná zařízení ohrožovala
»rentabilitu podnikání«? To, čeho se našemu dělnictvu nyní do
stává, je vlastně splátkou starých dluhů — dluhů, které, jak ke
své hanbě mus.'me doznat, nás teprve musil donutit platit někdo
jiný. Byly i dříve výjimky. Ale i tam mělo všecko, čeho se děl
nictvu dostalo nad povinnou míru, příliš charakter daru a niko
liv samozřejmého podílu na vyrobených statcích a národním
bohatství. Velké splátky, které jsme dlužili svému dělnictvu,
byly nyní upraveny tak, že ztratily charakter čehokoliv ponižu
jícího a staly se trvalou samozřejmostí. Je však nutno se vším
čekat až na příslušná nařízení a nelze nic podniknout z vlastní
iniciativy? Jak dnes ví každý podnikatel i vedoucí závodu (ti
chytřejší to věděli už dávno), nejsou zařízení, sloužící rekreaci
zaměstnanců, ani milodarem, ani přepychem, ale samozřejmým
a rentabilním opatřením, zvyšujícím výkonnost a výnosnost pod
niku. Kolik závodů má u nás závodní knihovnu? Těch je ještě
méně, než těch, které měly před válkou pro své zaměstnance
(kromě tennisového kurtu, přístupného obyčejně jen několika
vyvoleným) sportovní hřiště. Závodní knihovna patřila do světa
utopií. Knihkupecký trh pak nebyl orientován ani zařízen na
něco tahového. Vyšel-li nyní z iniciativy nakladatelství »Orbis«
seznam »100 knih pro závodní knihovny«, dokumentuje to, že se
něco změnilo. Závodní knihovna není věcí, která je úředně na
řizována. Nakladatelství sestavilo kolekci jednoho sta kusů ze

své nejlepší knižní produkce za poslední dvě léta a nabízí -ji
výhradně závodům. A zde by se mělo ukázat, jak dovedeme
chápat ducha nové doby, nečekajíce na dekret. Tu byc’.om mli
možnost vedle těch velkých splátek, jejichž zaplacení za nás mu
sil zařídit někdo jiný, zaplatit jednu z vlastní iniciativy a udě
lat tím něco, co odpovídá naší národní knihomilské a písmácké
tradici. Či snad také ona patří jen do vesnických románů a ne
do současného života, kde přirozeně musí nabýt nové formy?
Splátci těchto malých splátek mohou také při tom trochu uvažo
vat o situaci, v jaké by se octli, kdyby dělnictvo požadovalo
splacení všeho, co mu přísluší, najednou. F ran tišek N ě m e ó

Filmová literatura v Kíši a u nás

Na českém knižním trhu byly odedávna publikace o filmu
velkou vzácností, poněvadž okruh možných konsumentů zde byl
vždy poměrně malý. Proto je zájemce o odbornou filmovou lite;-
raturu doma odkázán na cizí prameny a vedle francouzských,
anglických a severoamerických publikací, které předpokládaly
ovšem zcela jiné pracovní podmínky a vycházely z jiných du
chovních zájmů, byly to vždy především práce německých, au
torů, z kterých český filmový pracovník mohl čerpat cenné po«!-,
něty a informace.

Bohužel zájem o odbornou literaturu byl vždy v řadách čes
kých filmových pracovníků pranepatrný, poněvadž až na ně
kolik světlých výjimek jde vesměs o lidi, kteří vězí až po uši
ve svých řemeslných manýrách, v jejichž správnost pevně věří
a jež jsou kdykoliv ochotni nekriticky obhajovat. Pro tyto. ne
dotknutelné praktiky je každá kritika jejich práce bezmála osobní
urážkou a každé teoretické poučení papírovou literátštinou.

Ale je tu mnoho mladých lidí s hlubším zájmem o .filmovou
práci, kteří, když již nemají možnost počítat s pomocnou rukou
silných režisérských individualit, prošlých praxí, mohou mít
značný osobní prospěch z odborných publikací, v nichž jsou
formulovány různé, zkušenostmi z praxe podložené názory na
film jako projev odpovědného tvůrčího úsilí a v nichž jsou
podrobně rozebírány funkce dílčích složek filmové práce. '—
A v zájmu tohoto filmového dorostu, kterému se odnikud nedo
stává pevného vedení a který je nucen učit se a vyspívat. jen
v poznávání a uvědomování si vlastních chyb ex post, musíme
se co nejrozhodněji přimlouvat o popularisaci odborné filmové
literatury jako jediné náhrady zatím neexistujícího odborného
filmového školení a při nedostatku vhodných autorů domácích
musíme hledět doplnit českou odbornou filmovou literaturu
i překlady z filmové literatury německé, .kde je disposici bo
hatý výběr cenných publikací.

V dnešní době ohromného vzrůstu zájmu veřejnosti o film,
kdy jsou městská i venkovská kina téměř denně vyprodaná, ne
musí sice film hledat nové prostředky, jak zainteresovat širokou
veřejnost o své výtvory, nicméně tento zvýšený zájem obecen
stva o filmovou podívanou je značně nevybíravý a dobré ná
vštěvy zaznamenává právě tak film s vyššími uměleckými am
bicemi, jako každá sebe méně náročná veselohra konvenčního
střihu. A právě dnes, kdy filmové podívané přicházejí na chuf
i poslední zatvrzelí nepřátelé biografu, je jistě vhodná doba, vě
novat trochu pozornosti i propagaci pravého filmového umění

a odpovědné filmové práce, neboť spíše než kdy jindy lze tak
získat další příznivce a milovníky hodnotného filmu.

Rozlišujeme filmovou literaturu pro odborníka od popula-
risačních publikací, určených pro laickou veřejnost. Poněvadž
však herec je na příklad právě tak na divadle jako ve filmu
bezprostředním tlumočníkem a vlastním nositelem dramatického
děje, je přirozené, že o hereckou osobnost bude mít divák nej
větší zájem i mimo biograf. Severoameričané, kteří si za zvláště

pro ně výhodných podmínek vybudovali největší národní filmo

vou produkci, dovedli jako první využít zájmu veřejnosti o fil
mové představitele a během let vypěstovali doma i všude tam,
kam se svými filmy pronikli, onen hvězdný kult, který herce
měnil v moderní modly, popírající často v zájmu tohoto modíó-
služebnictví i vlastní hereckou osobnost. O hercích se však dá-
psát i jinak; obecenstvo má poznat jejich umělecký vývoj, má
proniknout tajemstvím jejich hereckého výrazu a uvědomit si,

z čeho vyrůstá a čím je živena : jejich osobnost. V tomto směru,
vykonal v Ríši záslužný kus práce známý berlínský divadelní '
kritik Herbert Ihering ve své loni vydané, bohatě ilustrované
biografii Emila Janningse a nejnověji v knize »Od Josefa Kainze

Paule Wessely«, kde zachycuje ve stručných, ale výstižných
portrétech ze známých filmových herců mimo jiné Paula Wegc-

nera, Friedricha Kaysslera, Wernera Krausse, Heinricha Georga';
Eugena Klöpfera, Käthe Dorsch a Paulu Wessely. Ve stejne
knižnici, nazvané »Svět filmu — svět divadla«, vydávané v ná
padné úpravě normalisovaného kvartového formátu naklad.

Hiithig & Co v Heidelbergu vyšla rovněž v letošním roce i kniha

Heinze W. Sisky »Zázračný svět filmu« (Wunderwelt Film),

která ve sborníkové úpravě obsahuje vedle přehledné vydava

telovy stati o jednotlivých oborech filmové práce i cetne pří
spěvky jiných autorů, dávající ve svém souhrnu prave laické

mu
čtenáři velmi názorný obraz složitého stroje moderní kine

matografie. Říšský filmový intendant dr. Fritz Hippier sem při
spěl na přiklad statí »Hlavní problém: námět«, Eberhard von
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der Heyden píše o Filmovém zpravodaji před nepřítelem, re
žisér Wolfgang Licbeneincr, známý svou bohatou publicistickou
činností, o »Harmonii obrazu, slova a hudby«, jemný psycholo
gický herec Mathias Wieman o »Člověku ve filmu«, Olga Tsche-
chowa o »Ženě jako filmové umělkyni«, Emil Jannings o »Nej
větším hercově úkolu«, režisér prof. Carl Kitter o »Podstatě
pravého filmového umění« a známý autor humoristických romá
nů a četných filmových námětů dr. Heinrich Spoerl o »Filmu

a autoru«. Knihu uzavírá obsažná stať známého filmového novi
náře dr. Giinthcra Schwarcka »Zrození velmoci«, která podává
přehledný nástin historie filmu.

Obsažné dějiny filmu od prvních začátků až do nejposled
nější doby má v tisku vedoucí redaktor berlínského odborného
filmového deníku »Film-Kurier« Felix Henseleit. Tato kniha má
vyjít ještě letos na jaře pod názvem »F ata morgan a«. Další
významnou německou filmovou publikací bude sborníkové dílo
Franka Marauna a Hermanna Wanderschecka »Současná
německá tvorba filmová« (Deutsches Filmschaffen der
Gegenwart), kterou chystá nakladatelství Paul Neff-Verl, rovněž
ještě pro jarní měsíce. Ti, kdo mají zájem o práci na krátkých
kulturních filmech a na filmech cestopisných, dočtou se jistě
mnoho zajímavého v nedávno vydané obsažné knize dr. Martine
Rikliho »Filmoval jsem pro miliony« (Ich filmte für
Millionen), kde autor vypisuje své osobní vzpomínky na dvaceti
letou práci v oddělení pro výrobu kulturních filmů při berlín
ské Ufě, pro které podnikl i několik filmových výprav do vzdá
lené ciziny, mimo jiné i jako válečný zpravodaj na čínské bo
jiště při vypuknutí ěínsko-japonské války. Vzpomínky na za
čátky filmování ve Wienu většinou z dob před první světovou
válkou sepsal se zřejmým smyslem pro humor wienský filmový
režisér . H. Leiter v knížce »Film Anno Toba k«, která
vyšla v minulých týdnech. Nakonec jen ještě upozorněme na
knižní publikaci říšského filmového intendanta dr. Fritze Hipp-
lera »N ázory na filmovou tvorbu« (Betrachtungen zum
Filmschaffen), která sice vyšla již před rokem, která však obsa
huje cenné podněty a kritické úvahy současným poměrům a
jejíž vývody mají dodnes platnost. Ačkoliv je adresována pře
devším odborným kruhům říšských filmařů, může si z ní i laický
čtenář odnésti cenná poučení o tom. v čem je smysl a kde jsou
cíle odpovědné filmové práce. Jaroslav Brož

Vznik a budoucnost venkovských galerií

Výstava »Umělci národu«, kterou uspořádala Kulturní rada,
přilákala svými velkými rozměry a nezvyklou rozmanitostí jmen
výtvarníků, tvorby a děl celé zástupy diváků. Viděli jsme mezi
nimi nejen stálé návštěvníky výstav, ale, lze-li to tak říci,
vskutku široký lidový zástup, který, překvapen a zaujat, se po
zastavoval před jednotlivými díly, o nichž jako by až dosud ne
měl tušení. O zálibě tohoto zástupu, jak se projevovala ve vý
rocích před jednotlivými obrazy a podobně, nehodláme psát a
tím méně ji kritisovat. Všimněme si však pozoruhodného zje
vu, že totiž podniky podobného druhu, jsou-H ovšem dosti účin
ně propagovány a to nejen pouze obvyklými prostředky, dosa
hují v pravém slova smyslu svého cíle a přivedou lid a národ
před umělecké dílo. Není pochyby, že umělecké dílo vykoná tu
pak svoje zušlechťující poslání, ať již ryze estetické, či také po
slání mravní, kde si umělec klade takový cíl. Co však především
nutno vyzvednout, tato výstava ukázala národu opravdové
umění, vylučujíc přísným výběrem, co buď ještě pravému
uměleckému výrazu nedozrálo, anebo co se za umění jen, lec
kdy honosně a nabubřele, vydává a vkus nezkušeného diváka
jen kazí. Takto se tato veliká výstava stala i velikou školou
umění.

Při této myšlence si vzpomínáme na instituce, jež sledují
stejný výchovný umělecký cíl, totiž na stálé výstavy, jakými
.jsou umělecké galerie a obrazárny našich měst. Měli jsme pří
ležitost se seznámit s některými z nich. Jmenujeme na příklad
obrazárnu litomyšlskou, která si získala velmi dobrý zvuk a

byla jednou z prvých, obrazárnu poličskou, nedávno zřízenou
pardubickou a z těch, které své poslání mohly plnit ze štědré
podpory přátel umění, zlínskou. Tyto instituce, které někde vy
rostly z institucí jiných, jimž svého času dala vznik záliba v
historii, totiž z městských museí, jichž částí dosud někde jsou,
se osvobozují a osvobodily, jak se zdá, od musejnické atmosféry,
rostou podle svého již vlastního řádu a přibližují se stále více
době, jejímu vkusu a návštěvnictvu. I když nás umění minu-
losU sebe ^více upoutává a i když jsme si vědomi toho, že vumění každé doby a každého směru je jakoby alespoň část

PfítmmosO

šéfredaktorDr.EMANUELVAJTAUER

Vychází každého prvního v měsíci, dvanáctkrát do roka. — Vydává Mclantrich
a. s., Praha II, Václavské n. 36. Telef. 214-51. Účet pošt. spořitelny 61064. Nevyžá
dané rukopisy se nevracejí. Předplatné na rok 36.—, včetně doručného

0.60, na pul roku 18.—, včetně doruč. 0.30. Jednotlivá čísla 3.—,
cena rozumí se franko tiskárna. — Užívání novinových známek

povoleno ředitelstvím pošt v Praze. Dohlédací úřad Praha 25.

TISKNE MEL A NT RICH, A. S., PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 36.
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s znásobíVášpůvab

Časa námahu Vámuspoří

kdôkonalé NÍMCINE
N*jft*véJ*í víi^bnl MtraUvA v 178 názor*
nfch Mbuikách z mnoha «ech »tvých prffcla-
8«ch planae« Vi« hrmvi p#ea obcftná úskalí
miuvntca a zajistí Vám úapich při zkouškách.

Dílo NĚMČINA v tabuUcáob • přiUladcch obsahuj*
JÔ4 stran vaHiého formátu. 140 , v původní prak
tická vazbé 170 K. Daje* ukázat u knihkupců nab«
V nakladatelství

u mazáC, li, srAumA 13.

Co je to heslo? Pojem hesl si většina
Z nás vysvětluje jako nějaké takové
kouzelnéslovíčko,jak je známez pohá
dek. Tam pouhým jeho vyslovením

se otevřelytěžké dveředo skalní sluje,
plné pokladů. Heslo tedy bývá zpra
vidla známo jenom několikazasvěcen
cůmaproostatnílidije nesrozumitelné.
Na světě jsou však také hesla, slou
žící dorozuměnívšechlidí. Takovým
všeobecnýmheslemje na příklad slovo
„Melta". Kdoby neznalMeltu? To je

přeceheslotěch,kteří rádidobroukávu]

FOTOKOPIE dokumentu,
foto pro legitimace,
průkazkyapasyzhotovujezartfednéstanovenéce

nyfotografBendaa spol., Praha II, Hybern
skéulice20.Václavskénámésti45. 49

zu y2 hodiny hotové
OtevřenoodS—59hod.,v seděliodÍ.J9—1Shod.

FILATELIE

- PLÁNEK

PRAHAH.
PŘÍKOPY12-»AbÁ7

PRAŽSKÉ CHEMICKÉ

ZÁVODY

a-kciová společnost

Praha II, Nábřeží Reinharda H eydricha 12

čísla telefonů: 489-46 a 444-52.
Adresa pro telegramy: Alchemoe Praha,

Vyrábějí a dodávají:
Sacharin, farmaceutické chemikálie, chemicky čisté
eoli kovů, prostředky na ochranu rostlin a mořidla,
veterir.árně-medicinální přípravky, zinkovou bělobu,
ochranné nátěry proti ohni zn. SUBON-P, ochranné
nátěry proti rzi zn. SUBOX, amoniak a čpavek,

kyselinovzdorné tmely.
Továrny; Aerato vících u Prahy a v HruSově n. O.

36

^ClJC

SftMWnŽ [UxrfjL ?

Zcela prostě: nejdřív se prádlo
namočí v roztoku CLARAXU,pak se
pere ve vodě změkčené CLARAXEM
a potom se vymáchá v roztoku
CLARAXU. Výsledek: Dobře a

šetrně vyprané prádlol

SCHICHTŮV

CLARAX

fc namáčeni
změkčení vody

mácháni
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W. Jacobi:

„ZEME ZASLÍBENA“

Historie vzniku CSR, jejíž budova byla od počátku
zatížena židovskou hypotékou. Zpracováno na zá
kladě bo>hatého listinného materiálů a dokumentů.

Brož. 35.—.
Dr. J. Mertl:

Z DĚJIN POLITICKÉHO MYŠLENÍ

Výklad živé minulosti evropského politického vý
voje i nového názoru dnešního člověka.

Brož. 40.—, váz. 55.—.
Sven Hedin:

USA V BOJI SVĚTADÍLŮ

Jak vestval Roosevelt USA do války proti vůli ame
rického lidu. Brož. 35.—, váz. 50.—.

Dr. Ine. R. Pilz:

PRAVOU POSPOLITOSTÍ BEZPEČNÉ

PRACI odpověď na otázku, jaké požadavky musí splnit
každý jednotlivý zaměstnanec, aby přispěl svým
dílem k bezpečnosti provozu. Brevír pracujících !

Brož. 7.50.
B. P. Schaumburg :

VLASTNÍ SILOU

Příběhy ze světa strojů a techniky. Slavní vyná
lezci a průkopnici cřvilieace Jsou jejich, hrdiny.

Brož. 46.—, váz. 0«
L. RinMi:

VASCO DA GAMA

Životní příběh a osudy velikého moreplávce a ob
jevitele Indie. Mustroval J. Novák.

Brož. 50.—,váz. 05.—.
Uvšechknihkupců! 71

NAKLADATELSTVÍORBIS, All

Akciováspolečnost
dříve

ŠKODOVY

ZÁVODY

v Plzni

GENERÁLNÍ
AOBCHODNÍŘEDITELSTVÍ

PRAHA

Armády postačí

troška jen —
obuv se leskne i třetí den!

Armada ošetří současně kůži
nejlépe a uchová obuv dlouho
v dobrém stavu. Kdybyste ji
někdy okamžitě neobdrželi,
mějte strpení, později ji obdr
žíte opět v dostatečném
množství.

osvědčený krém na obuv.

se

NOVÉDOPOLEDNÍA VEČERNÍKURSY

NĚMČINY
a

ANGLIČTINY

3'5, 5'7, 7'9 hod. pro

začat, i pokročilé zahajuje

i*

-

!>•
ir'

SOUKROMÁJAZYKOVÁ
ŠKOLA
ÚSTAVMODERNÍCHŘEČÍ
PRAHAII,Spálená18,tel.236-76,
BRNO,Nám.Viktoria21,tel.195-45


