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Dr. Václav C r h ai

Naše směrnice

Vůdcek Čechům:
Povinnost vlasti, k Ríši a k Evropě

/' slávy pátého výročí zřízení Protektorátu Čechy a
Morava byly vhodnou příležitostí tomu, aby iak

našemu národu, tak i celé Evropě a na adresu ciziny, bylo
připomenuto několik závažných okolností, které nutno '
miti stále v patrnosti. Leckomu nejen u nás, ale i v ne
přátelském táboře zdála se nesrozumitelnou formulace,
kterou Vůdce po historické návštěvě státního presidenta
dr. Háchy v Berlíně v březnu 1939 vyhlásil obnovený
řád pro tento prostor a podle které české země vstupují
opět pod ochraňu Ríše. Mělo to za následek mnohé nedo
rozumění u nás a vyvolalo nesprávné dohady i výklady.
Teprve krátkým odstupem času a v rámci evropského
osudového boje stal se smysl a dosah tohoto aktu jasný.
Jedině však v souvislosti s obdobím vzniku Protektorátu
před pěti lety plně pochopíme a oceníme Vůdcův vlast
noruční dopis ze dne 15. března 1944, adresovaný státní
mu presidentovi dr. E. Háchovi.

Srdečný vlastnoruční list Vůdcův obsahuje tato zjiš
tění: 1. tisícileté spojení mezi Říší a zeměmi Čechy a Mo
rava bylo obnoveno — díky státnickému rozhledu stát
ního presidenta dr. Háchy — ve smírném dorozumění,
2. nový státoprávní řád se osvědčil pro mši a obzvláště
také pro země Čechy a Morava, 3. český národ zachoval
pod ochranou bojující německé branné moci bez úhony
svoji podstatu a svoje životní hodnoty, 4. uznání loya-
lity a pracovního výkonu obyvatelstva v rámci nového
řádu, 5. u vědomí dosahu bolševického nebezpečí jest iak
zachování zděděných životních forem našeho národa, tak
i jeho středoevropské životní úrovně výhradně závislé
jenom na, vítězství Ríše, 6. plnění povinností , vlasti,
Ríši nové Evropě je předpokladem účasti na vymože
nostech německého vítězství.

•

Konec světové války v r. 1914—1918 dál se ve zna
mení rozkladů vnitrokontinentálmch sil a jejich státních
útvarů. Anglie, zaměstnaná finančními a hospodářskými
starostmi svého imperia, jako« i nesnázemi, vyplývající
mi z propuknuvšího amerického imperialismu, přene
chala Francii starost o rozdrobenou poválečnou Evropu.
Francie neměla žádného pořádkového plánu. Byla vedena
více negativními záměry než konstruktivními. Šlo jí o
zablokování Německa (a Italie) a snažila se zabránit vy
tvoření větších celků v Evropě.

Jaký by to byl býval musel být systém, aby byl scho
pen udržet v rovnováze tolik různorodých národností a
při tom byl s to čelit partikularismu i trpasličím mocen
ským řevnivostem? Vyžívající se Francie nemohla osa-
mostatnělým malým národům nabídnouti nic dynamic
kého', co bv bylo odpovídalo jejich nevykvašenému mládí

organisačním nesnázím a co by je bylo vedlo tomu,
aby dohnaly vývoj, který již měla Francie a Anglie za
sebou. Tam se totiž pojem národnosti kryl s pojmem
státu. Renanova these, že nacionalismus je každodenním
plebiscitem, byla prakticky dokumentována parlamentár-
ní, demokratickou šablonou. Tak ji také převzali i s ce
lou politickou ideologu malí národové, neuvědomujíce si

ani, že tím přejímají vlastně statické myšlení západu*
které nesouhlasilo ani s jejich vnitřním národním rů
stem, ani s geografickými podmínkami a s vnějším ná
rodnostně tak různorodým prostorem všech nových štáb
ních útvarů. V zárodku každý tento národ bvl zatížen
neúnosnou hypotékou.

Uvažme jen onu okolnost, co znamenala buržoasie
ve vývoji francouzského národa a jak se stala páteří hos
podářské i sociální struktury státu. Něco podobného chy
bělo všem těmto malým národům překotně průmysloví
i sociálně předimensoVáným. V

Jaký to byl zmatek v hlavách! O tom ostatně svědčí
ona nádherná podívaná, která se naskytla v Paříži, když
nově zvolený člen Akademie dr. E. Beneš mluvil o Fran
cii z perspektivy čtvrtého stavu a tak nemalému úžasu
shromážděného výkvětu starců, představujících inteli
genci typické francouzské buržoasie, se pokoušel on - ci- '
zinec — uvést pod staroslavnou kopuli francouzské Aka
demie »lidovou frontu«, o které byl již tehdy — po udá
lostech na Place de la Concorde v r. 1934 — úsudek, že
kope Francii jistý hrob.

Leckdo se bál přiznat, ale tušil správně, že jakmile
vyvstane kdekoliv v Evropě něco silného, že to otřese
celým versailleským systémem. Francouzský problém
bezpečnosti byl zcela jiný, než ten, který viděli před sebou malí národové, spoléhající na kolektivní pomoc že
nevskou unii. V těsné blízkosti této ženevské organisace
vypracoval tehdy švýcarský státovědec C. Hilty obsáhlou
studii o celém tomto problému a dal malým národům tu
to útěchu v mqdliťbě: »Bože, nech velké národy, ať se
postarají samy o sebe; nebudou Ti nikdy věrně sloužit,
jako to nedělaly doposud a obrať proto svoji ochrannou
ruku malým.«

V tu doba, kdy se ukazovala již labilnost these ma
lých národů ve francouzské koncepci (a vlastně také an
glické), byl proveden nástup hnutí, které vyvolal a vedl
Adolf Hitler. Jestliže západní mocnosti si vytvořily
své vlastní národní a pořádkové formy, které pokládají
za všeobecně platné, pak také německý národ se rozhodl
vytvořit si je po svém. Adolf Hitler nepovalil, ani nedo
nútil výmarský režim-fbyl to destilát západní pořádkové
ideje!) ke kapitulaci. Zcela v duchu francouzské plebis-
citní zásady, používaje svobodně všech možností tehdej
ší demokratické ústavy, jednoho dne převzal vládní moe.
To byl vlastně první šach Západu. Druhý následoval
vzápětí. Když ústavně odstranil partikularismus stran ä
sjednotil národ, začal budovati Ríši krok za krokem jed
notlivými novými t. zv. základními zákony. Tento pokoj
ný vzestup a obnova německého národa, jeho životního
prostoru, uvedl Evropu v úžas i v rozčilení. Drobné
evropské národy nechtěly vzít na vědomí ohlášení nového
řádu, který by sjednotil kontinent proti Všem nepřáte
lům. Postavily se na stranu Francie a Anglie, organisu-
jících revoltu proti německému pořádku v Evropě.

Také nás zachvátila tato horečka revolty. A přece
nyní zpětně vidíme, jaká to byla pošetilost. Upevnění Rí
še ve středoevropském prostoru bylo otázkou krátké do
by tím ápíše, že Vůdce již jasně viděl, že Ríše bude musit
svůj pokojný opětnv vzestup hájit proti útoku mocností
jí nepřátelských. Prakticky to znamenalo vítězství velko-
německé ideje, spočívající v nekompromisním právu ně
meckého živlu v uzavřeném středoevropském osídlova-



Prítomnosť

cím prostoru na sloučení v celkové německé státotvorné
podstate. Bylo výstižné řečeno, že naše zemepisná poloha
je naším osudem. Zapojením do Jtíše přestaly Cechv a
Morava ležet před branami Říše a staly se částí riemecké
mocenské oblasti. Tím byl dán jejich nový vývojový
směr, jejich příslušenství i duchovní zaměření. Mnichov
byl jen logickým důsledkem selhání francouzské koncep
ce a slepota politických hlav druhé republiky urychlila
likvidaci Mnichova.

A přece jen jako jeden z prvních malých národů na
šeho světadílu nastoupil český národ—dík státnickému
rozhledu dr. E. Háchy — cestu, která vede evropské
pospolitosti semknutí národů za vedení Říše a jejího
Vůdce. Byla to cesta smírného dorozumění, iak podo
týká Vůdce v osobním listě, což. má svůj historický vý
znam.

Z logického sledu událostí plyne, že Protektorát ne
byl vytvořen z rozpaků, ani nebyl aktem německé libo
vůle. Státní sekretář W. Stuckart označil ávého času Pro
tektorát za »originální výtvor« a v úvaze o této otázce
podotýká: »Vůdce našel tu po prvé v dějinách konstruk
tivní řešení, které odpovídá stejně tak státně-politickým
nutnostem, jako národnímu významu česko-německého
prostoru.« V preambuli Vůdcova výnosu ze dne 16. břez
na 1939 uvádí se na paměť tisíciletá příslušnost českých
zemí k Říši a tím trvalé zákony pořádku tohoto prostoru—
Německý státní ministr ^-Obergruppenführer K. H.
Frank v řeči ze dne 14. října 1943 konstatoval: »Je tedy
státoprávní konstituování Gech a Moravy jakožto říšské
ho Protektorátu zároveň aktem zachování životních
podmínek jeho obyvatelstva, jakož i nového rozčlenění
Evropy.« V tom je dán též smysl i obsah autonomie, o
které Vůdce mluví ve zmíněném výnosu ze dne 16. břez
na 1939.

Nebylo tedy úmyslem Vůdcovým učinit něco odliš
ného, co by se vymykalo duchu a rozběhu nového Ně
mecka. Nesmíme zapomínat, že Adolf Hitler, buduje
Velkoněmeckou říši na místě výmarské republiky, začal
provádět svých 25 programových bodů z r. 1920, při čemž
si byl vědom toho, že musbvytvořit silnou centrální moc
Říše a bezpodmínečnou autoritu politického vederu nad
celou Říší a postarat se o její členění i organisaci. V du
chu nového světového názoru udělal rasově čistý a země
pisně i politicky sjednocený národ středem a východis
kem vybudování Říše. Současně však navazuje na tisíci
letou tradici říšské myšlenky byl si vědom poslání této
nové Říše a vytkl jí nikoliv dobyvatelský, ale pořádkový
úkol v nové Evropě.

První problém, zahrnující jinonárodní útvar v bez
prostřední blízkosti německého národa, objevil se tedy
zde v tomto prostoru! Přihlížeje mocenskému zvlád
nutí tohoto prostoru, nemohl neuznati právo na život
českého národa a proto použil státoprávní formv. která
by umožnila našemu národu rozvoj v rámci jednotné
Velkoněmecké říše. A_tak Protektorát, »i když nemá žád
nou mezinárodně právní existenci, zůstal nicméně státo
právně samostatný«, (dr. Stuckart). Autonomie nebyla
myšlena jako privilegium, nýbrž dána jen na zachování
funkcí a potřeb česko-moravského prostoru a jeho oby
vatelstva. Je možné podržet regionální životní formy, ale
s ohledem na nečeskou část obyvatelstva, právě jako s
ohledem na evropské poslání Říše, zvláštní zájmy se mu
sejí podřizovati společným zájmům říšským.

Tp byla tedy formulace Protektorátu, která vypiv- '
nula z řešení, určeného prostorem a která vzhledem
převládajícímu ještě tehdy smýšlení v našem národě ne
mohla býti leckomu jasná. Pro někoho to byl škrt přes
český národr pro jiného argument, že se staneme jakousi
kolonií, pro mnohé představa diplomatických transakcí
anebo provisoria. V podstatě však to bvl akt nepodmíně
ného uznání německé svrcftovanostLnad tímto prostorem
a nepodmíněného uznání existence českého národa s vy
mezením administrativních funkcí autonomie.

-?—9ß

Bylo otázkou praxe, jak se osvědčí provádění auto
nomie do všech důsledků vzhledem válečným opatře
ním, která pak následovala a která byla diktována vý
hradními zájmy Říše. Je tedy histöricky neméně závaž
né konstatování Vůdcovo, že právě v údobí evropského
osudového boje se nový státoprávní řád osvědčil iak proŘíši, tak i pro česko-moravský prostor. Pro Vůdce je to
opravdovým dostiučiněním, že se jeho formulace
Protektorátu setkala s tímto positivním výsledkem a že
se na ní nemuselo nic měnit Změny, které byly během
pěti let provedeny, týkaly se přizpůsobení administrativ
ního aparátu, které správu autonomie zpružnilo a ve
svém celku — jak uvedl říšský ministr, šéf říšské kance
láře dr. hammers v Praze dne 14. října 1943 — »posu
nulo německé vedení v Protektorátě do největší možné
blízkosti a bezprostřednosti životním poměrům Pro
tektorátu.«

Přednosti tohoto přizpůsobení autonomní správy novým úkolům, vyplývajícím z válečných’ nezbytností, vy-
zdvihl též Německý státní ministr ÍC Hi Frank ve svém
projevu ve velkoněmeckém rozhlase dne 15. března 1944
slovy: »Německá i autonomní správa pracovaly ruku v
ruce, takže bylo dokonce možné podstatné rozšířit vý
znam a působnost autonomní správy tím. že na ni byly
přeneseny nové úkoly. Bylo tím vyvráceno tvrzení od
půrců, že Říše nebude autonomii chránit ani jí dbát. —Cechy a Morava se staly příkladem, že nacionálně socia
listický stát má vůli a že je s to své vlastní zájmy se
zájmy jiného národa, který žije v jeho oblasti, sloučit
ve vyšší jednotu.«

Svůj postoj vůči českému národu Vůdce nezměnil.
V uznání nastoupení cesty smírného dorozumění mohl náš
národ pod ochranou bojující německé zbraně zachovati
bez úhony svoji podstatu a svoje životní hodnoty. Česká
veřejnost po trpkých zkušenostech si uvědomujíc pravóu
podstatu věcí a holé skutečnosti, přišla posléze poznání,
že lépe je loyálním plněním povinností a pracovním vý
konem dáti ná$evo kladný poměr Říši, než negativní
ve službách jcizí propagandy, zvláště když viděla, že An
glie nebyla s to obětovati jediného svého vojáka pro čes
kou věc, a že tudíž bylo by krajně neprozřetelné, aby
chom mý přinášeli oběti pro anglickou věc. Vůdcovo
uznání naší loyality a pracovního výkonu je proto ob
zvlášť potěšující.

Není pro nás směrodatné, jakou politiku chceme ne
bo můžeme dělat, ale je pro nás rozhodující, zda chceme
zachovat "svoje životní formy a svoji životní středoev
ropskou úroveň. Na tuto rozhodující otázku musí býti dá

ma též rozhodující odpověď. Víme dobře, že největším
nebezpečím pro tuto záchovu národní podstaty je bolše
vický rozvrat. Jakkoliv jeho odvrácení Závisí na vítězství
Říše, nicméně je si dobře vědom náš národ toho, kde mu
sí být jeho místo a jakým způsobem může umožnit toto
vítězství Říše.

V závěru svého listu Vůdce lapidárně shrnul pro
gram, který doporučuje českému národu jako bezpečnou
cestu účasti na vymoženostech německého vítězství.
Tento program neobsahuje nic jiného než plnění po
vinností vlasti, Říši a k E~vr o pě. Tak nás
také všechny nabádá od r. 1939 náš státní president dr.
Hácha: »Jakmile český národ nebude zachovávat své po
vinnosti, je Říše oprávněna nedbat vůči němu svých zá
vazků.« Každý nepřátelský akt prcjti Říši je zároveň ne
přátelským činem proti našemu náródu. Této zkušenosti
z uplynulých pěti lét nesmíme zapomínati. A nikdo si ne
smí myslet, když cokoliv dělá, že i zdánlivá beztrestnost
se vztahuje jen na jédnotlivce, nikoliv na celek. V minu
lém století vyjádřil to všeobecně a klasicky Funck-Bren-
tano slovy: »Politikové mohou někdy se těšit z beztrest
nosti, protože umírájí; národové nikdy, protože žijí dosti
dlouho, aby pocítili důsledky svých činů.«
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Češi a Říše
Emanuel Moravec:

účtování dojde!

t / še nasvědčuje tomu, že měsíce duben a květen budou
V překypovat vážnými událostmi a dalekosáhlými

svršenými skutečnostmi, ftíše přečkala bombardování
propagandy, aesílené teroristickými leteckými útoky,
opravdu mužně. Propagačně-letecký teror neotřásl Bul
harskem ani Finskem. Irsko si postavilo hlavu, Španěl
sko zůstalo tvrdošíjné, Rumunsko se rozhodlo vypětí
všech sil a Maďarsko zmpnou vlády získalo velmi na vá
lečném potenciálu po všech stránkách. Jihoamerické stá
ty v čele s Argentinou začínají si uvědomovat, jaké ne
bezpečí jim hrozí od severoamerického hroznýše. Nejzají-
mavéjší je situace Turecka.

Zatím co Anglie se Spojenými státy mocí mermo se
snaží Turecko dostat do války jako spojence, S o v ě t s k ý
svazjeprotitomu. Příčiny sovětského odporu Tu
recku jako spojenci jsou nasnadě. Kdyby Turecko v této
válce se stalo spojencem Sovětského svazu, nemohl by
mu Sovětský svaz uzmout Průlivy s Cařihradem. Stalin
kopíruje vůči Turecku starou carskou politiku, která byla
na počátku prvé světové války přešťastná, že Turci šli s
Německem. Anglie z toho tehdy měla radost pramalou.
Do poslední chvíle se snažila z Turecka udělat »spojen
ce« a tím chtěla znemožnit spojeneckému Rusku ovlád
nutí Průlivů a Cařihradu. Anglie znala sílu carského Rus
ka. Nevěřila, že prorazí západu a proto byla velmi zne
pokojena, když rakouské armády v roce 1914 tak pře
kotně před ruským »parním válcem« ustupovaly. Sám
Masaryk doznal, že v Anglii způsobilo rozpaky, když
Rusové v roce 1914 překročili Karpaty a pronikli až
Humennému. Kdo má střední a dolní Podunajr’ ten je ta
ké pánem Průlivů a východní části Středomoří. To bylo
jasné Angličanům., Rusové rfiěli pomáhat Něm-
ceoslabit, alenesmělizvítězit. To byl britský
program tehdy. Dnes to není jiné. V okamžiku, kdy
Stalin se stane pánem Cařihradu a Průli
vů, j e konec s britským panstvím v Blíz
kém Východě a se stredomorskou spojí do
Indie.

Sovětskému svazu třeba slibovat, aby nepolevil v
útočném tempu. V evropské politice mnohé se opakuje
hlavně pokud ide o územní tužbv některých států. Tak
Anglie v prvé světové válce slíbila carskému Rusku ne
jen Průlivy, nýbrž značnou část tureckého území při nich
a pod Kavkazem, ale nijak se nesnažila svému spojenci v
těchto cílech být nápomocná. Hlavním bylo, abv carské
Rusko nesjednalo separátní mír, aby 'krvácelo do konce
sil. Pamatujeme, že v prvé světové válce ruská vojska
se dostala do bezprostřední blízkosti naftové oblasti v
Iráku. A přec ruská pomoc Ánglii v prvé světové válce
nebyla ve smyslu smluv proplacena. Carské Rusko se
zhroutilo dříve než nemocné Turecko.

Kdyby Anglie to myslila se svými sliby Sovětskému
svazu vážně, pak po této válce by Sovětský svaz předsta-

- voval neporazitelnou velmoc na pevnině evroasijské, vel
moc, která by měla přístavy ná pobřeží všech oceánů
(Atlantického, Tichého, Indického a Ledového). Anglie by
se Sovětským svazem měla nej delší pevninovou hranici,
začínající pod Kavkazem a končící v Himalájích, hranici,
která by znamenala přerušení pozemních spojů brit
ských mezi Afrikou a Indií. V prvé světové válce se An
glie zbavila Německa na pobřeží východní Afrikv a tím
v Indickém oceáně. Po této válce by. v Indickém oceáně
měla Sovětský svaz, nemluvě o Japonsku, které je pánem
Singapuru a Malajska s Burmou. Věc prostě nemožná.

Sovětská Vojska stojí nyní v prostoru Černovic a v
severní Bessarabii. Kdyby Anglie to myslila upřímně se
sliby, pak nyní nastal nejvhodnější okamžik provedení

/

vpádu do západní Evropy. Nestane-li se tak, pak Sovět-'
ský svaz se namáhal darmo. Výmluv mohou mít Anglie
čané na fůry. Jednou by byl na příklad japonský vpád do
Indie. Stalin se ovšem ve všem nespoléhá na Anglii a
Spojené, státy. Proto uznal Badoglia jako spojence, aby
získal v jižní Itálii letecké základny. Třetina italské
ho válečného loďstva, kterou Stalin přejímá, má v bu
doucnu tvořit jádro sovětské námořní moci v Jaderském
a Jónském moři. Kotor, Soluň, Carihrad, Sevastopol a
Novorossijsk, tak má vyhlížet řetěz sovětských námoř
ních základen na jihu Evropy.

Také na jiných pobřežích je Anglie velmi ochotná
vůči Sovětskému svazu. Nenamítá nic, když tento sahá
ve Skandinávii nejen,po Finsku, nýbrž také po norském
Narviku. Slibuje mu dokonce v Japonském moři bývalý
Port Arthur s Mandžuskem, jako prostorným týlem. Po-
číná si jako onen ďábel, který Kristu nabízel zemi, kana
zrak sahal. Stalin věří a nevěří. Zařizuje se politicky sa- >
mostatně. Vojensky je si Však dobře vědom. '
žepřesisthmickou šíji Králové e—O d ě s a
nemůže se odv á ž it bez- podpory »druhé
front y«. Z Anglie se ovšem tv.dí, že 20. března už za
čala invase.Jýetecké útoky proti říšskému území jsou pro
hlašovány za dělostřeleckou přípravu, po které následuje
vyražení pozemních sil. Pokud známe historii válečných,

toperací, ještě nikdy nepřítel si nedal ujít prvek pře
kvapení. Nikdy neřekl předem, že bude útočit tam
a tam, když to tvrdil, mohli jsme na to vzít jed. že bude
útočit zcela jinde, podnikne-li nějakou ofensivu vůbec.
Hřmot, který Anglo-Američané tropí s invasi, nemá jiný
smysl než poutání značných německých sil na západě.

Anglie je spokojena, že vyklizujeme Ukrajinu, která
byla a je bohatá zemědělskými plodinami. Ukrajinská
pšenice otupovala ostří britské blokády. Anglie však ví.
že Sovětský svaz dostává v získaných územích pouze roz
valiny měst a trosky hospodářství průmyslového i země
dělského. I když" sovětské armády pronikají sovětské
hranici z roku 1938 a někde ji dokonce překročují, ne
znamená to, že Sovětský svaz z roku 1944 je stejně silný,
jako Sovětský svaz z roku 1939. Stalin dnes opakuje slo
va Pyrrhova: »Ještě jedno takové vítězství a jsem ztra
cen«. Ve spojeneckém bloku Stalin táhl totiž tu neikratší
sirku.

V roce 1941 Spojené státy měly ještě poměrně malou
pozemní armádu,* slabé letectvo. Pozemní a letecké síly
Anglie se Spojenými státy nebyly tehdy silnější pozem
ních a leteckých sil Sovětského svazu. Po třech letech
války poměr sil ve spojeneckém táboře se ostře změnil
ve prospěch Spojených států. Ústupnost plutokratů je
pochopitelná. Nabízejí z cizího a lákají naivního sovětské
ho hráče nebezpečné sázce. Dnes Spojené státy mají
ve zbrani armádu oočethě stejně silnou jako je ta
sovětská, ale americké letectvo je mnohem silnější letec
tva sovětského. Ač má hlavní úlohu průbo i1ně
ho berana, Sovětský svaz ve spojeneckém
bloku strategicky ustoupil na poslední
místo. Anglie v uplynulých třech letech neztratila ani
setinu toho, co ve své revolučně útočné divokosti oběto
val Sovětský svaz jak na vojácích, tak na obyvatelstvu a
hospodářských hodnotách. Mouřenín se prostě namáhal,
seč mu síly stačily. Páni blahovolně přikyvovali.

Válka má své zákony třeba jednoduché a často za
pomínané. Vojenskému odborníku i politiku je zřejmé, že
věc Japonska není možné oddělit od věci Ríše. Japonsko
nemusí být poráženo v Asii. Porážka Ríše by však zname
nala také jeho zánik. Prto se dnes v Evropě rozhoduje o
společné věci německo-japonské, evropsko Jvýchodoasij-
ské. Strategicky vzato hlavní nápor spojeneckých sil je na
mířen nyní proti Evropě, vedené Velkoněmeckou říší. Ja
ponsko se nemůže spokojit úlohou diváka a tím si také
vysvětlujeme japonskou ofensivu do východní Indie. Už
několik týdnů americké zpravodajství je velmi skoupé
na novinky z tichóoceánského bojiště. Tam se totiž stalo
Američanům to, co vtipný kmotr u nás na vesnici nabízel
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rozehřátému hromotlukovi v hospodě. Kmotr (Japonsko)
položil ruku na kraj stolu a hromotluka vyzval, aby vší
silou na jeho ruku udeřil. Než však hromotlukova pěst
dopadla, kmotr s rukou ucukl a hromotluk se o hranu
stolu praštil. Americké velení se totiž domnívalo, že Ja-,
ponsko má v souostroví Karolin na ostrově Truku taj
nou, důkladně vybudovanou základnu svého válečného
loďstva. Na tento ostrov byl po 25 let každému cizinci
přístup zakázán a proto vznikla pověst, že tam Japonsko
postavilo veliké doky, opevnění a kdovíco ještě. Když
však Američané proti tomuto ostrovu vyrazili a nakonec
jej obsadili, nalezli tam pouze kašírované stavby. Japon
ská hlavní tichooceánská základna leží totiž jinde. Hro
motluk se zle praštil o hranu stolu. Americká strategie
naletěla tak, že ani židovská drzost to nemůže zamasko
vat. Japonci ignorují Cankajškovu malátnou Čínu. Igno
rují také americkou ofensivu žabích skoků od ostrova
ostrovu. Na jaře 1944 nasazují však ofensivu do britské
Indie po boku indické nacionálni armády. Prozatím An
glie na burmské hranici letos ztratila 3 divise. Mapa však
mluví za celé khihy. Z východu je Indie ohrožena přímo
Japonskem, ale ze severu Sovětským svazem. Že to tak
tragicky dopadne, si Anglie v roce 1939 ovš^m nemyslila.
Byla přesvědčena, že Singapur bude odolávat nejméně
tak, jako odolávala Malta.

Proskočily-li v posledních dnech zprávy, že britský
zahraniční ministr Eden odstoupí, má to něco do sebe.
Anglie sklízela v posledním pololetí jen politické neúspě
chy. Vojensky je na tom ještě hůře, poněvadž její světo
vé panství se bortí pod tlakem sovětsko-americko-japon-
ským. Karta se obrátila, karta tradiční britské politiky.
Ve válkách'minulých dvou století Anglie vždy rozdávala
z cizího. Tentokrát sama s vlastní kůží přišla na trh- Ač
koliv se jí podařilo vyčerpat Sovětský svaz, nezměnila nic
na skutečnosti, že i její chvíle uzrála. Děkuje tu »geniál
ní« politice Churchillově, který v líbivém Edenovi nalezl
matný doplněk.

Vím, že určité kruhy české se těší také z určitých po
litických a strategických představ. Jsem člověk přející.
Ztrácel bych čas, kdybych se věnoval jejich probouzení.
Budou se snad usmívat, prohlásím-li, že politicky i
vojensky nikdy ještě věc Ríše tak dobře
nestála j akoprávěna jaře 1944. Ze zahraničních
novin jsme se dočetli, že londýnští emigranti mají v
úmyslu přesídlit do Kyjeva. vNic lepšího si nemohli vy
myslit. Naše česká říšská politika nic jiného by neuví
tala, jako presídlenřEenešovo do Kyjeva. A nejen poli
tika česká, nýbrž také Angličané si oddychnou, až Beneš
se svými trabanty přijme pozvání Stalinovo. Beneš to
tiž vždy měl smůlu. V roce 1938 se postavil na stranu An
glie a Francie a s nimi společně sdílel výprask, V roce
1944 se ?taví na stranu Sovětského svazu ve chvíli,
kdy tento nasazuje poslední zálohy do hry o střední
Evropu.

Čeští rozumbradové ovšem kladou otázku, proč se na
východě ustupuje. Můžeme na ni odpovědět také otázkou,
proč Anglo-Američané se dosud nezmocnili Cassina. ač
je bombardovali ze vzduchu a z děl tak, jak to prvá svě
tová válka ani u Verdunu nezaznamenala. Na to je jediná
politická odpověď: »Dočkej času, jako husa klasu«. Čes
ká politika, která odpovídá za 7 milionů Čechů, je s
vývojem spokojena. Jestliže 70 tisíc českých ptakoprávců
je jiného mínění, nemůže nás mást. Náš čas je na dohled
a pak budou tito Spejblové velmi zkroušení, budou kok
tat, budou vykládat, že tento, toto, že to vždy myslili s
pražskou vládou dobře, že byli říšštější, ale jen vnitřně,
tajně. Známe dobře tuto vrstvu, kterou máme v počtu a
které také nic nezapomeneme. V zájmu národa sklidí ne
úprosně svůj smutný úděl. Známe je všechny. Dnes si
myslí, že doba jim umožňuje jásání. Probuzení bude čer
né. Revoluce totiž neodpouští. Zítřejší Evropa musí být
zbavena plevele. A ona toho plevele zbavena bude. Na to
může tak zvaná smetánka spolehnout spíše než na pro
roctví všech pražských kartářek, nimž se ve chvílích
klímání ráda uchyluje.

přejeme si to?
VladimírPetrovičVasil jev:

Kolchozy- vzkříšená robota
) olševická theorie považuje kolektivisaci mlniclva zaľ) ústřední jádro své politické praxe a přechod ke
komunismu bez této kolektíyisace za nemožný. Individua
listické zemědělství vychovává v rolníkovi drobného vlast
níka, a to je pro komunismus kámen úrazu. Stalin v četných
svých projevecn proti í. zv. „pravé cposici" v komunistické
straně líčil následky, které by nastaly, kdyby se bolševjsmus
vzdal myšlenky zkolektivisovat zemědělství: vznikne živel
ný maloměšťácký proud jáko nositel pokusů o restauraci
hospodářských a politických řádů před říjnem 1917. Svůj
odpor k, stalinovskému tempu nucené kolekíivisace země
dělců zaplatili svým životem vedoucí „pravé oposice", Du
chařin, Rykov a Tomskij, přesto'že patřili nejvěrnějším
žákům Leninovým. Stalin je dal popravit.

' V této věci nezná Stalin'žádného kompromisu a pokud
jde o osud rolnictva, nelze čekati od bolševiků naprosto
žádné „evoluce".; Vždyť docela nedávno, v listopadu r. 1943,
Stalin znovu v řeči 26. jubileu říjnová revoluce výslovně
potvrdil a zvlášť položil na tento odstavec svého projevu
důraz, že princip kolekíivisace zemědělství je bezpodmíneč-'
né neotřesitelný, a ohlásil slavnostně, že kolekíivisace bude
okamžitě znovu zaváděna ve všech krajích, které bolševická
armáda opět obsadí.

Mylnývýpoóet

Základem bolševické theorie o práktické možnosti ko
munismu je názor, který se v Sóleíé sovětské skutečnosti
objevil hluboce mylným: Lenin doufal, že kolektivní práce
rozvine nebývalou dosud výkonnost, že brzy vytvoří ne
vídanou hojnost a tudíž 4 láci stejně v zemědělství jako
i v průmyslu, takže se tu objeví hmatatelné zárodky budou
cího zlatého věku, budoucího lidského ráje — komunismu.

„Aby bylo dosaženo komunismu, je nejvážnějším, je
nejhlavnějším předpokladem pracovní výkonnost" — tak
znělo Leninovo hrozné varování, které se ukázalo stejně pro
rockým, jako i pro všechny sovětská pracující lidi osudným.'

Když se bolševismus po těžké porážce „první komunis
tické zkušenosti" v období 1918—1921poněkud vzpamatoval,
díky nové ekonomické politice po stránce hospodářské
i politické, přikročil se Stalinem v čela „rozjiodnému útoku
proti kapitalistickým prvkům uvnitř země." Od roku 1927
do r. 1929se propaguje a nemalým nátlakem administrativ
ním provádí „dobrovolná kolekíivisaoe" vesnice. Výsledek
byl žalostný - kolektivisaci uvítali s jásotem pouze li, kteří
neměli co ztratit: Do podzimu roku 1929se ke kolektivisaci
přihlásila pouhá 4% všech rolnických usedlostí. Poněvadž
však rolníci cítili, že se tu na ně připravuje cosi nedobrého,
započali hromadně vybíjet dobytek. Vládními opatřeními
bylo na Ukrajině r. 1928 získáno 33 mil. metr. centů obilí,
r. 1929však pouze 4.5 mil. centů.

Sovětská vláda nato na podzim r. 1929ohlašuje, že ne
souhlas s kolektivisaci bude považován za kulackou sabo*
táž, a přikročuje hromadné kolektivisaci rolnictva „na
podkladě likvidace kulaků jakožto třídy.“ Vykonavatelem
jsou orgány lidového. komisariátu vnitra. Prostředky, jimiž
se- kolektivisace provádí, jsou: Zákaz opustit bydliště, re-
kvisice všeho živobytí těm, kteří se vzpírají kolektivisaci
(t. zv. kulacká zvláštní daň), zabavení veškerého majetku,
umístění v koncentračním táboře a na nucené práce nejen
jednotlivých rodin, ale celých vesnic, administrativní i soud
ní rozsudky smrti těm, kteří se vzepřeli činem nebo příliš
působivým slovem. Výsledky za desetiletí 1929-1939 jsou:
3 miliony lidí zemřelo hladem, 8 milionů bylo pohřbeno do
koncentračních táborů, zato však 20,500.000rolnických used-
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losií bylo koleklivisováno. Převážná většina obětí spadá do
prvního pětiletí tohoto období.

> Takvzniklykolchozy

Standardní sovětský kolchoz zahrnuje’80-85 rolnických
usedlostí asi o 400ha rolí. Členově kolchozu bydlí ve svých
chalupách, ke kterým je jim přiděleno 0.5 až 0.8 ha půdy
jako zahrada ovocná, zelinářská a pod. f sklizeň zSéto půdy
je jejich vlastnictvím. Dobytek však a hospodářské stroje
a nářadí byly nuceně odebrány a jsou umístěny v kolchoz-,
nich chlévech a kolnách. Kolchozník má právo držeti si jed
nu krávu, jedno prase a drůbež. Leč málokdo níá krávu, po
něvadž ty, které-odvedl do kolchozu, se mu nevrátí a jen
ti nejvzornější kolchozníci dostanou jako prémii tele z kol
chozního stáda. Krmivo si musí opatřit teprve z toho, co
zbude po výpočtu množství krmiva pro kolchozní stádo.
Také vepřového dobytka chovají kolchozníci pro sebe milo,
poněvadž je nedostatek krmiv. Sklizeň a osivo je rovněž
chráněno_v kolchozních sýpkách a stodolách.

Orání, setí, sklízení a ostatní práce na polích se prová
dějí prostřednictvím státní traktorová stanice, k níž je kol
choz přidělen a která propůjčuje traktor a šoféra. Ostatní
práce s hospodářskými stroji, které traktor táhne, obstarávají
kolchozníci sami.

Kolchozníci pracují podle příkazů správy kolchozu,
jsouce seskupeni v „polní brigády" nebo „družstva" pod.
komandem „brigadýra", který odpovídá za přidělenou mu
práci a do pracovní knížky zapisuje opracované „trudodni"
— pracovní dhy. Většina prací je placena podle hodin, jen
menšina akordem.

Po skončení polních prací a po zaplacení účtu trakto
rové stanice podle státních norem v naturáliích, po ode
vzdání státní naturální daně, po ponechání osiva na příští
rok a nedělitelné společné reservy dělí se to, co ze sklizně
zbude, počtem všech započítaných „trudodni" a podle zá
znamu v pracovních knížkách se určí každému kolchozní
kovi jeho mzda v naturáliích, které si smí odvézti domů do
chalupy. j

Kolchoz nemá právo, aby vedl hospodářství tak, jak
podle místních poměrů chce, nýbrž je povinen vyplňovali
bezpodmínečně plán osevní a dobytkářský podle nařízení
krajského žemědělského oddělení, které je orgánem lidového
komisariátu zemědělství.

V čele kolchozu je těžkopádný byrokratický aparát se
zvoleným výborem v počtu ne méně než 35 lidí, kterým je
třeba platit mzdu v penězích i v naturáliích a který —podle sovětských statistik - sám sní asi 20 procent kolchoz
ních důchodů. Průměrně připadá na standardním sovětském
kolchozu 1 zaměstnanec většinou v kanceláři na 6—7 sku
tečných polních pracovníků. Celý tento aparát pak je plně
podřízen náčelníkovi politického oddělení traktorové sta
nice, který je representantem komisariátu vnitra (GPU) askutečným hospodářem všech kolchozu, které jsou jeho
stanici přičleněny.

Správa kolchozu je pod trestem odpovědná za splnění
státního plánu osevu, žní a zaplacení daní. Pracovní dis
ciplina se udržuje všemi prostředky až do vězení, které
ukládá náčelník politického oddělení traktorové stanice ado odevzdání „sabotážníka" do rukou orgánů komisariátu
vnitra (GPU), aby jej umístil v koncentračním táboře.
Kriminál hrozí na každém kroku pro nejmenší maličkosti,
které by mohly překážeíi pracovnímu chodu v kolchozech
ve všech jeho etapách nebo které by mohly poškodili hos
podářský materiál.

VKP — Druhé nevolnieké práve

přes -to ani v jediném soukromém podniku nebylo,
není a nemůže být takového nepořádku, neodpovědného
provádění zemědělských prací, takového plýtvání plodina
mi a ničení strojů a nářadí, jak lomu je v kolchozech, kte
ré mužík z hloubi duše nenávidí.

Nikoli neprávem a zbytečně čta sovětská solnictvo

zkratku pro vládnoucí bolševickou stranu VKP (Všesojuz-
naja Komunističeskaja Partija) jako Vfbroje Krěposlnoja
Pravo - druhé nevolnické právo, vzkříšení robotnického
zřízení. Vždyť celá ta obrovská masa „plnoprávných ob
čanů" Sovětského svazu je od r. 1933 zbavena práva vol
ného pohýbu, poněvadž všem kolchozníkům odebrali pasy,
které jsou jediným úředním dokladem, opravňujícím sovět
ského občana, aby mqhl pqužívat železnice, autobusů, par
níků, -hotelů a aby se mohl usadit, kde chce. Kolchozník
nemá práva odejít z kolchozu vůbec, nebo se odebrat na
jiný kolchoz, nebo změnit své zaměstnání na poli za jinou
práci v městě. Jen tehdy, dovolí-li mu to předseda místní
ho sovětu či správa kolchozu, nabývá těchto práv. Provi-
ní-Ji se v těchto směrech, hrozí mu žaloba z deserce, je mu
konfiskován majetek a je zavřen do koncentračního tábora.

Jede-li kolchozník do města, musí míli v rukou dovo
lenku od předsedy sovětu,- nemá-li ji nebo přetáhne-li
lhůiu, vyznačenou- v dovolence, podléhá zadržení orgány
komisariátu vnitra a je jimi poslán do svého kolchozu po
etapě („šúpem"). Už v míru byla kontrola osobních dokla
dů po celé sovětské dopravní síti obvyklým zjevem —i
právě v souvislosti -s útěkem kolchozníků (a dělníků) z
jejich pracovních, míst. A přece jen 1. lednu 1939 bylo
napočítáno z 96,milionů zemědělců obou pohlaví pouze 51
milionů práce schopného obyvatelstva, které bylo činno
na kolchozech.

Bolševismus tedy kolektivisací zbayil rolníka nejen je
ho hospodářské samostatnosti, práva na svobodnou práci,
ale i osobní občanské svobody, a to jeho i všechny členy
jeho rodiny. Tento stav bezprávnosíi ruského zemědělství
upevnil řadou dekretů z let 1933-39 a vymáhá jejich plně
ní hrozbou krutých trestů. Proleíářský stát se projevil sku
tečným pánem nevolníků. Dekret, vydaný v r. 1938, po
skytuje státu právo, aby donucovací mocí vysílal kolchoz
níka s celou rodinou na trvalou práci na kterékoliv místo
v Sovětském svazu, nezávisle na přání zemědělce a členů
jeho rodiny. Tento dekret smazal poslední hranici mezi h
'zv. „socialisticky organisovanou prací" a skutečným, oprav
dovým právem nevolnickým, rqbotou.

Když kolchozníci hovoří důvěrně mezi sebou, charak-
íerisují bolševickou politiku tak:

Půda, soudruzi, je vaše, aTe co je na zemi,
to j e n a š e 1

Y souvislosti s tím vzniká otázka, zda opravdu i kolchoz
níci hladověli v dobách míru, když také v sovětských měs
tech se projevoval velký nedostatek životních potřeb?

Sovětské úřední statistické údaje to dosvědčují lépe,
než by dovedl kterýkoliv úhlavní nepřítel bolševictví' a,
kolekiivisace. Y okrouhlých číslicích disponovalo v celém
Svazu 1. lednu 1939celkem 250.000kolchozů 172miliony
děsjatin úrodných polí, ie pro nedostatek potahů a vinou
mimořádně pokleslé pracovní výkonnosti bylo toto obrov
ské přírodní bohatství zužitkováno pouze z poloviny: obdě
láno bylo celkem 93 milionů děsjatin.

Pokud jde o potah, dosvědčil sám Stalin na 18. sjezdu
strany, úže sovětské rolnictvo se v průběhu kolektivisace
zbavilo 50 procení rohatého dobytka a 52 procent koní. Leč
rozhodující význam pro tento žalostný úpadek sovětského
zemědělství, které nechalo 80 milionů děsjatin úrodné pů
dy ležet ladem, bylo-to, že dokonale selhala mechanisace
zemědělství přesto, že tehdy bylo v chodu 400.000trak
torů.

Práce, které vykonávají traktorové stanice, odhaduje se
obvykle na 30- 37 procent hrubého výnosu kolchozů. Ni
koli nadarmo proklíná kolchozník tuto „sovětskou kobylu,
nedávající hnoje". Výnos pak z děsjatiny kolchozní půdy,
ježto při strojové sklizni dochází výjimečně vysokým
ztrátám a poněvadž pronikavě se snížila úrodnost pro nekva
litní a nehospodárnou strojovou orbu, je odhadován asi na
50 procent výnosu, který táž děsjatina dávala v rukou samo
statného zemědělce. Ale stát ani v této době se nevzdal
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plné míry svých naturálních daňových požadavků, jinak
by byl nucen v souvislosti s katastrofálním poklesem úro
dy znovu zavést lístky na potraviny v městech, jak tomu
bylo ještě nedávno předtím. Městské obyvatelstvo se mu
silo smířit znovu s polohladovou životní úrovní. A tak se
stalo, že kolchož, který kolchozníkům mohl pe žních vydati
2 centy obilí a 4 centy bramborů na osobu a rok plus 3

v penězích za 1 plný pracovní den (úhrnem asi
150 rublů), byl považován za vzorný a příkladný. Bylo
jich velmi málo. Pochopitelně, že kolchozník, kterému na- '
iuralie výživě nestačily, vzdával se nákupu šatstva a
obuvi a musil přikupovali živobytí v státním obchodu.

Jestliže se sedlákovi na kolchozních polích dostávalo
tvrdého poučení o t. zv. „socialistické výrobě", tu v onom
státním krámku nabýval neméně přesvědčivého příkladu
o tom, jak vypadá „socialistická distribuce": Platil státu
2 r 50 kopějek za 1 kg bílého chleba, zatím co doslal od
státu 15 kopějek za 1 kg kolchozní pšenice; 90 kop. za 1 kg
černého chleba, zatím co za 1 kg žila mu stát platil 8 ko
pejek; 28 rublů za 1 kg másla, ač doslal od státu 1 r 60
kop. za 1 kg téhož másla atd. - to vše ovšem za mírových
poměrů, dokud ještě nebylo války.

Pochopitelně, že za takových poměrů nestačil jeho vý
dělek v penězích ani nejelementárnějšímu nasycení. Je
diným doplňkem, zdrojem důchodu, je vlastní domácí hos
podářství - zahrada, zelenina, drůbež a ve vzácných vý
jimkách také kráva a prase. Také tento příjem však je zda
něn a daně činí obvykle 50 proč. skutečného výnosu to
hoto ubohého individuálního hospodářství. Ceny na měst
ských trzích, kde kolchozník, když splnil pracovní normu,
mohl prodat své produkty, pochopitelně byly několikaná
sobně vyšší než státní ceny v obchodech, poněvadž nedo
statek životních potřeb je chronický. Pouze tato okolnost
poskytovala kolchozníkovi v míru naději, že za získané pe
níze nezůstane sám se svou rodinou bez oděvu a obuvi.
Jeden pár obuvi a jeden kabát na 2 lidi je obvyklý zjev
v kolchozní chalupě.

Když kolchoz podává svou zprávu, tu v rubrice „ne
dostavil se na práci z nedostatku šatu a obuvi" bývají
uvedeny značně vysoké číslice. Předseda sovětu nebo
správce kolchozu má právo, aby dočasně obul nebo oblékl
toho, který nemůže na práci, jroněvadž je bosý nebo nahý,
na účet nemocného nebo od práce osvobozeného kolchoz
níka. Pláč, křik a nadávky lidí, kteří brání svůj poslední
oděv před jeho použitím tímto způsobem do práce, je ob
vyklý, všední koncert, který provádí ranní nástup kolchoz
ních (brigád do práce na socialistické, osvobozené půdě.—

Kolchozní robota — .nejméně výnosný
způsob práce

Práce koleklivisovaného rolnictva je otrocká robota,
která je zároveň nejméně výkonným způsobem práce. Toto,
tvrzení je dokázáno celou patnáctiletou praxí kolekiivi-
sovaného zemědělství, která nesporně zvrátila všechny bol
ševické výpočty od zeleného stolu. Zároveň však je tím
dokázáno také to, že příčina toho není v nějakých dočas
ných svízelích, které leckdy provázívají -vývoj a vzrůst,
ale v tom, že kolektivní práce na půdě, torganisovaná po
způsobu práce průmyslové, plně odporuje samé podstatě
lidské psychologie i přírodním živlům.

Je-li člověk zbaven práva vlastnictví na půdu, kterou
sám bezprostředně obdělává, i na konkrétní výsledky jeho
práce v plném rozsahu, které se v kolchozech hodí do spo
lečného kotle, aniž se ví, jaký bude konečný resulíát všeho
úsilí každého jednotlivce, to vše snižuje popud praco
vitosti do té míry, že nemůže být žádnou mechanisací vy
vážen. Příroda není továrním běžícím pásem. Rozlehlost po
různu rozsetých pracovních stanovišť, nevyhnutelná nerov
noměrnost pracovního tempa při sezónních pracích, to, že
chybí přímý zájem pracovníka na výsledcích jeho práce,
což nemůže nahradit mythická hodnota „trudodne", - to
vše vyvolává nutnost těžkopádného aparátu správního a
kontrolního. Tento aparát je stejně byrokratický jako i pa
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příčinný vztah mezi širokými rozměry ruských krajů, zvláště
stepnatých, a „širokou ruskou duší", vztah ostatně velmi
důležitý po stránce politické, jak z dále uvedeného vysvitne.

Trvalé problémy vnitřní a zahraniční
politiky.

Pokusme Se nyní síanoviti si problémy politické'tohoto
prostoru a to ty, které jsou podmíněny výlučně přírodními
skutečnostmi a nejsou podrobeny vlivům světových a po
litických názorů. Než bližší rozbor ukáže, že tomu není tak.
Hned předem třeba zdůraznili význam činitele pokroku tech
nického, jenž je opřen o iniciativní, často geniální osobnosti,
které nemůžeme pochopili plně bez jejich vztahu rodině,
národu a světovému ítazoru náboženskému i politickému.
Tuto skutečnost může přehlíželi jen praktický materialista
(jenž se - bohužel - rekrutuje často i ze stoupenců systé
mů idealistických, pouze iradičně přejímaných).

Ústředním problémem vlády tohoto prostoru je vytvořili
z velkého komplexu území jednotný celek a tuto jednotu
udrželi, po případě utužili. Zdánlivě problém mění těžký
(až kromě rozsahu a velkých vzdáleností). Neboř pohoří
Urál je poměrně nízké a lehce jpřekiočiielné, Kavkaz leží
na periferii a jiných hor Ve vlastním slova smyslu uvnitř
území není. Nejsou zde tedy přirozené hranice vnitřní, které
by ohraničovaly a přesněji řečeno dělily jednotlivá území
od sebe (jako na př. hory Skalisíé, Alleghany v USA).
I rovnoběžkové pásy vegeiačně-klimaíické by nasvědčovaly
názoru o snadnosti uvedeného problému.

Pro dokonalé ovládnutí území je nezbytným předpokla
dem komunikační siř ař přirozená či umělá. U důležitých
přirozených spojích Huška, u říčních toků, však vidíme již
nesnáze. Jen evropská část má harmonickou siř vodních
komunikací. Hlavní tepnu tvoří Volha, tekoucí nejprve ha
východ a pak na jih. Důležitou skutečností je splavnosí ne
jen hlavních, ale i menších ruských evropských řek. Stře
dem, z něhož skoro hvězdicovitě vycházejí říční toky (Volha,
Volchov, Dvina, Dněpr) a tedy i splavné vodní cesty, je
území kolem Valdajského pohoří u Moskvy, geopoliticky
neobyčejně důležité, jímž procházely již staré obchodní ces
ty. Asijská část (více než 75% rozlohy Svazu) těchto vý
hodných komunikací přirozených nemá. Mocné toky běží
na sever zhruba ve směru poledníkovém a vlévají ee do
zamrzajícího moře a samy na čas zamrzají. Úkolem vládní
moci musí býii vybudovali komunikace, v moderní době
průplavy, spojující hlavně navzájem toky řečené „splavné
hvězdice". Vybudování sítě železniční, automobilové
letecké je velkým a v zemi tak rozsáhlé a málo zalidněné
nákladným úkolem.

Problémem je i doprava námořní. Pro velkou většinu
délky pobřeží by bylo třeba postarali se o udržení aspoň
z části plynulé lodní dopravy ledoborci po celý rok —úkol
zase velmi nákladný. Dalším problémem je zajistiti-plynu
lou plavbu z nezamrzajíoích břehů mořských do vedných
vod mořských a po případě docela oceánských. Tento pro
blém, jak víme, záměstnával všechny vladaře ruského území
po dlouhou dobu známých dějin. Vidíme v dějinách ruských
snahu o přístup leduprosiému moři, avšak vidíme též,
že tento problém, ukládaný všem režimům, je zodpovídán
theoret^cky, resp. programově i praktický mocensky různě,
pokud sé intensity léto snahy a zvláště pokud se zeměpisné
ho směru této snahy týče (Baltik, Pontus, Pacifik). tomu
si ujasňujeme ještě především význam moderní alternativy:
autarkie či s věto v ý obchod. Je důležité si uvědo
mili, že stát, který přijal za vedoucí princip hospodářskou
autarkii a rovnováhu mezi jednotlivými druhy hospodářské
výroby (hlavně mezi zemědělstvím a průmyslem) není nu
cen tak intensivně se starali o zajištění naprosto plynulého
vývozu a dovozu. I otázka směru tlaku moři je závislá, jak
uvidíme, na politických ba světovonázorových zásad státní
ho vedenu

Ruská zahraniční politika do *. 1917.
Ruský státní útvar byl vytvořen severogermánskými Ru-

®Y(Varjagy v řeči slovanská)* kteří přišli většinou po vodni

cestě, byvše snad povoláni od domorodců-slovanského ja
zyka, chtějících čelit vlastní nekázni a rozdrobenosti (tak
nejstarší kronika ruská Nestorova). Státní útvar tento byl
úzce spojen s velkou obchodní cestou z Baltu k Carihradu,
na míž se dál styk přátelský i bojovný. Přijetí křesťanství
z Byzance, zmírnilo vzájemný poměr, který se pak stal málo
intensivním po rozdrobení Ruska na úděly a po úpadku
byzantské Ríše. V této době postupuje kólonisační expanse
ruského (obyvatelstva a tím i moc knížat na východ a jih
podél říčních tepen proti číselně slabším kočovníkům fin
ského a tatarského původu. Tatarský vpád a panství ve
13.století (do konce 15.stol.) znamená zastavení tohoto sme
ku expanse; jih pusíne, obyvatelstvo z části se .obrací do
severního území lesnatého, kde zatlačuje finské kmeny —
jsouc samo tísněno z jihu živlem iurkotatarským. Zatím lilev-
ský stát využívá ruského poddanství vůči Tatarům a ruská
rozdrobenosti tomu, aby získal Bílou Rus a část Ukrajiny.

Konec tatarské nadvlády je počátkem nové, tentokráte
cílevědomé expanse jednak podél Volhy na Kazaň a odtud
jak důsledně na východ do Sibiře, tak dále podle Volhy
na jih. resp. jihovýchod Astrachanii. Jdé zde o boj kmeno
vý již i nábožensky podložený (pravoslaví proti islamu resp.
pohanství). Vedle toho jde expanse na západ, kde zatím Lit
va se stala katolickou a spojila se s Polskem. Je zajímavou
skutečností, že polské (jazykově slovanské) katolické pan
ství Rusové daleko neliběji Snášejí než panství pohanské,
ale jazykově vzdálenější Litvy (boj od konce 15. stol.). Ve
dle toho jde slabší směr expanse baltským břehům, který
navazuje na starší pokus v 13. stol. cílevědomou snahou
o přístup moři.

Východní expanse byla v polovině 17. století zhruba
skončena dosažením Tichého oceánu. Pokus jiti dále přes
úžinu Beringovu do Aljašky počal až koncem 18.stol. (Aljaš
ka byla r. 1867prodána USA.) Zatím pokračoval s rostoucím
úspěchem boj s Polskem, postupně slábnoucím, o Bílou Rus
a Ukrajinu. Těžký boj musila podstoupili nábožensky a ideově
nejsilněji podložená snaha o expansi na jih Černému moři
a dále Cařihradu, vědomě podjatá již Ivanem . (manžel
neteře posledního císaře byzantského přijal do znaku orla).
Zde ve stepi bránila pronikání Rusů moc Tatarů, opřených
o svrchovanost Turecka. Jde tu spíše o ideově podložený
imperialismus, chtějící obnovili zaniklou říši Byzantskou, než
0 Vědomou snahu po dosažení moře.

Vědomou expansi moři zahajuje Petr Veliký. Po cel
kem nezdařeném pokuse dosáhnouli pobřeží černomořského
navazuje na starší pokusy svých předků založením Sankt Pe-
tersburgu — Petrohradu — Leningradu r. 1703 a získáním
baltských zemí r. 1711.Petrohrad, nové hlavní město, mělo
býti oknem do Evropy a symbolem spojení se Západem, star
lo se však těž symbolem ochabnutí náboženskoideo-
V é h o pravoslavného rázu státu. (Faktické neobsazování
patriarchátu po 200 let!) Na této skutečnosti nic nezměnil
velký zájem Petra a jeho nástupců o jižní expansi, jejímž
nábožensky zabarvenýrrí cílem, byl stále Cařihrad.

Zatím koncem 18. stol. dělením zmizelo vnitřně rozerva
né Polsko, jež později připadlo většinou Rusku, které cíle
vědomě se současně (počátek 19. stol.) zmocnilo na západě
1 Finska. Tradiční expanse směrem na jih úžinám a Caři
hradu pokračovala po celé skoro 19.^století, narážela však

na odpor nejen Turecka, ale i Anglie, Rakouska, ba někdy
i Francie. Nyní byla zabarvena nejen nábožensky, ale i ja
zykově tendencí získati pravoslavné a z části slovanské
křesťany balkánské pro mocenskou soustavu ruskou at jiz
přímo nebo nepřímo.

^ Při všech neúspěších expanse na jih šla zvláště od po
loviny 19. století úspěšně expanse na jihovýchod do Tur-
keslanu, která došla státně až ha střechu světa IPamir, aby

se mocensky uplatnila i v Persii a .Afganistanu. Rozmach
průmyslového kapitalismu vedl pak koncem 19. stol. Rusko
i vybudování sibiřské dráhy, pronájmu Mandžuska a
získání leduprostého přístavu Port Arturu a ke snahám o Ko

reu. Zde arci narazilo Rusko na životní zájmy rodící se vel
moci japonské, ponoukané Anglií, a nakon.ee podlehlo.
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Porážka Ruska r. 1905byla neobyčejně důležitým datem
dějinným. Rusko prodělává revoluci, která ohlašuje rok 1917

přestává při vnitřních nesnázích býti nebezpečným sou
peřem Anglie, která je nyní nabádá návratu na Balkán,
aby tak narazilo nején na vitální zájmy Rakousko-Uherska,
ale i s ním spojeného Německa. Rusko sice neupouští úplně
ani od expanse na východ, kde si zajišťuje r. 1912po čínské
revoluci vliv ve vnějším Mongolsku, ani od expanse na ji
hovýchod, kde si zajišťuje r. 1907vliv v severní Persii (arci
ve shodě s Anglií) - snaha proniknouíi norskému sever
nímu pobřeží je opuštěna vůli dobré vůli s Anglií —ale
hlavní úsilí vyvíjí směrem na Balkán a zvláště na mořské
úžiny. S tím jde paralelně i snaha zmocnili ee Armenie a
proniknouíi eventuálně až Středozemnímu moři. Rusko
úspěšně hájí své zájmy na úžinách za balkánských válek
proti Bulharsku, aby pak ve velkém zápolení první světové
války skončilo s neúspěchem. Přepjatá tětiva nároků při
vnitřní slabosti Ruska neodůvodněných praská v revoluč
ních zmatcích let 1917/20,kdy se ruská říše rozpadává.

Zahraniční expanse sovětského Ruska

Bolševická strana, která se zmocnila r. 1917vládní moci,
byla z počátku příliš slabou menšinou uvnitř samotného
Ruska, než aby mohla pomýšleli na to, udržet jednotu říše,
rozdrobené důsledky revoluce. (Nezapomínejme, že bolše
vici dostali při volbách do ústavodárného ruského shro
máždění, které přece byly vykonány v prvních týdnech je
jich vlády, pouhou čtvrtinu všech hlasů). Tím si vysvět
líme uzavření míru Brestliievského a úsilovnou koncentraci
na boj proti protirevoluci známými methodami, které, budiž
mimochodem zdůrazněno, postihovaly i menševické sociální
demokraty a sociální revolucionáře.

Jakmile však bolševici zvítězili nad nesvornou a často
vzájemně bojující kontrarevolucí, znepřátelenou ostatně i
s bývalými menšinami ruské říše a podporovanou dohodou
jen levou rukou, hleděli sjednotili především ruské impe
rium. Západní území udržela svoji státní nezávislost (Fin
sko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko), na jihu se připojila
Besarabie Rumunsku, kdežto Ukrajina, zeslabená i ostrým
bojem ukrajinsko-polským, stala se částí SSSR.V Kavkazsku
narazily snahy bolševiků na poměrně tuhý odpor, než bol
ševická přesila nakonec zvítězila nad nesvornými'nárůdky.
Velmi, nebezpečným pro Sověty mohl se stáli pokus turec
kého státníka Envera-paši, organisovati Turkestan jako sa
mostatný stát, eventuálně spojený s Tureckem. V tomto pří
padě Sověty triumfovaly, dík osobní neohroženosti Enve-
rově, který v boji padl. Na Dálném Východě Japonci se
zmocnili severního Sachalinu a Vladivosioku s okolím, než
málo snesitelné drsné klima a nátlak Ameriky přiměly tehdy
ještě liberální Japonsko vyklizepí okupovaného území.

V porevOTuční době zahájil S.SSRteprve svou zahraniční
politiku ve vlastním slova smyslu. Zásadně neopominuly
Sověty žádné příležitosti, aby okázale nezavrhovaly „šovi
nistický krvavý carský imperialismus" a neukazovaly hluč
ně své rozhodnutí přispěli každému národu, který by úpěl
pod jhem kapitalismu, případně i feudalismu a patriarcha
lismu. V době let dvacátých SSSRneskrývá celkem své plá
ny podnítili a provésti celosvětovou revoluci. Mimochodem
řečeno, znak státu (zeměkoule s nápisem „Proletáři všech
zemí, spojte se!") stejně jako název neuvádi ani v nejmen-
ším nějaký ruský nebo slovanský, neřku-li pravoslavný ná
znak a tak tomu zůstalo až do dnešní doby, přes občasný apel
na ruské vlastenectví v čas potřeby. Lenin sám nepovažoval
vítězství komunismů v Rus'ku za největší výkon světové re-«voluce; vlastní revoluce mohla býlí zahájena teprve v Mar
xově klasické zemi revoluce proleiářské — v Německu.
Ustanovení versailleského diktátu, jak územní, tak koloniální
na straně jedné a hospodářsko-finanční (reparace) a vojen
ské musila podle mínění Leninova nutně Německo sociálně
rozložili a samozřejmě vésti ať dříve neb později, ať snáze
nebo tíže, bolševismu.

Za těchto předpokladů vedl od revoluce zahraniční po-
%

liíiku SSSRV. G. Cičerin. Cičerin, starý školený diplomat
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a přitom osobní důvěrník Leninův, omezoval se v dvacátých
letech v Evropě na podporu kořhunisfické agitace a tajných
revolučních příprav, vyhýbaje se (s výjimkou Estonska r.
192óa Anglie r. 1927)přímému kompromitování státního ve
dení, které oficiálně bylo v zahraničí přece „úplně nezávislé
na komunistické internacionále." Přitom byl udržován přá
telsky poměr s weimarským Německem, zvláště po smlouvě
z r. 1922,aby byly takto celkem lacino získány od chystané
oběti revoluce nézbyfné pomocné síly odborné, případně
i’kapitálové, zatím co by Německo samo při své geopolilic-
ké poloze upoutávalo na sebe nedůvěru upadající Francie
a nekonsolidovaných nových států sousedních. Naděje,
kladené do Evropy poválečné, se nesplnily, episoda maďar
ská z r. 1919 (vyvolaná spíše jako prostředek proti hrozí
címu územnímu okleštění Uher) 'se nezdařila, bulharský ko
munismus agrárně zabarvený nebyl dosti silný a v Itálii
zmařil komunistické naděje fašismus. Bylo třeba čekali na
krisi kapitalismu, kdyžtě poválečné nesnáze nedqvedly ka
pitalismus svrhnouťi.

Naproti Evropě našel Cičerin daleko vděčnější pole
v Asii. Cičerin jako velký nepřítel anglického koloniálního
imperialismu byl ochoten spojití se se všemi silami proti-
britskými. Tak si vysvětlíme, že v této době ještě nezakrytě
protinábožensky, protinárodně a proíitradičně v Evropě pů
sobící bolševismus docela klidně užíval v Asii jenom ojedi
něle průmyslové taktiky zcela jiné,-^Drzoapeloval na raso
vou nenávist žlutých proti bílým, torzo na rodící se nacio
nalismus asijských národů, brzo na mohamedánské fana
tické náboženské přesvědčení.

Nejvděčnější pole bolševické agitaci poskytla Čína.
Sověty využily závislosti vnějšího Mongolska na Rusku
z doby dřívější, aby podporovaly zvláště v jižní Číně ko
lem Kantónu snahy strarřý Kuomintan, vedené nepraktickým
dr. Sunjatsenem, pod nímž se začal uplatňovali i Cankajšek.
Ruský židovský vyslanec Borodin byl od r. 1924 vlastně
vládcem -jižní Cíny. Na jeho popud počalo velké tažení
Kuomintanu sjednocení Cíny, které triumfovalo v r. 1927
v celé jižní Číně. ,V severní Číně a Mandžusku působil stej
ně obratně, ale méně šťastně Armén Karachan, který narazil
nejen na silného vládce Mandužska, Cansolina, ale zvláště
na rozhodného nepřítele — velmoc japonskou, která po
nastoupení tenna Hirohita r. 1926 zaujala rozhodně proti
komunistické stanovisko, jež bylo později posíleno sociální 1

mi a politickými reformami a intensivnějším návratem sla-
rojaponské kulturní tradici. V Přední Asii podporoval Ci
čerin reformní nacionalismus Kemalův v Turecku a šacha
Rezu v Iránu. Indie při svém nábožensky podloženém kas-
tovnictví odolávala bolševismu daleko lépe než Čína. Ko
munistické hnutí v Japonsku zůstalo bezvýznamným i v sla
bém režimu liberálním před r. 1926.Cičerinova protianglic-
ká koncepce počala selhávali po Leninově smrti, kdy již
Cičerin neměl té osobní podpory ve Stalinovi, zvláště když
se ukázalo, že Sověty jsou příliš hospodářsky i vojensky slabé
na provedení nebo jen podstatnější podporu revolučního
hnutí v zahraničí. Vnějším důsledkem této slabosti byl i
obrat Cankajškův r. 1927od komunistických sympatií USA,
kde kynula arci větší podpora hmotná.

První pětiletka, započatá r. 1927/8, byla dobou úpadku
vlivu Cičerinova, který nakonec odstoupil r. 1930.Jeho ná
stupce Litvinov Walach-Finkelstein dostal úlohu získali pro
dílo pětiletky pokud možná velkou pomoc odbornou i úvě
rovou od Západu. Navenek žoviálni Žid byl symbolem no
vé, zdánlivě smířlivé politiky, která přibrzdila propagandu
v Asii ostatně revolučně málo výnosnou. Důsledkem toho
bylo, že proti japonské politice v Mandžukuu a Číně sice
užito občas ostrého tónu, než vlastní činy byly úslupné;
zájem o Asii poklesl, zatím co zájem o Evropu vzrostl.

Navenek mírumilovné a „pozvolna se demokratisující
Rusko" mělo jen „obavy o světový mír" a proto hledělo
všemožně spojili všechny síly proti „faši§jrfu, i. j. proti
všem autoritativním hnutím, kíerá chtěla odstranili upada
jící liberální demokracii. Uvnitř jednotlivých států byli
„domácí" komunisté z Moskvy tlačeni vytvoření :lidové
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fronty se sociálními demokraty a případně i s levicovými
stranami občanskými' (radikály, demokraty a pod.). Lido
vá fronta zvítězila ve Francii r. 1936, aby se zvláště inten
sivně uplatnila ve Španělsku.

V mezinárodní politice vstoupil SSSR do Společnosti
národů a uzavřel r. 1935 spolek s Francií a bývalým Česko
slovenskem. Zklamání nad víilSslvím nacionálního sočialis-
mu v Německu, na jehož příchod íheoretikové i praktikové
bolševismu nechtěli dlouho dříve uvěřili, a ztráta klasická
oběti očekávané revoluce vedly zvláště židovský diploma
tický i žurnalistický personál SSSRnejen vyvrcholení, ala
i přehnání politiky Lidové fronty. Zvláště komunisté ro
mánských zemí nebyli lak opatrní ve skrývání svých pra
vých revolučních a protináboženských cílů (proti komunis
tům středoevropským) a vyvolali svým řáděním ve Španěl
sku Francovu národní revoluci z r. 1936.

Litvinov, patrně zklamán již italským úspěchem v Ha-
beši r. 1935 a neúspěchem sankcí Společnosti národů, Anglií
navržených proti Itálii, utrpěl rozhodný neúspěch ve Špa
nělsku, kde byla levá vláda horlivě podporována Sověty
i Blumovou Francií. Obkličovací geopoliticky zvláště vý
razná linie Moskva —Praha-Paříž byľa roztržena Anschlüs
sen! a vytvořením osy Berlín-Sím, která navázala na ně
mecko-}aponský pakt proti Komíníerně z r. 1936, němuž
byla se Italie přidala r. 1937. Vysloveného neúspěchu se
dodělal SSSRv r. 1938 v München, kdež bylo formálně roz
hodnuto bez Sovětů, ve skutečnosti však proti Sovětům.
Litvinov, poražený v Evropě, neměl úspěch ani v Asii, kde
v japonské válce proti Čánkájškovi se počala rýsovali nová
organisace Velké Východní Asie pod japonským vedením.

SSSRzačal nyní po formálním pádu Litvinovově na jaře
r. 1939 spekulovali na válku, vzájemné oslabení a konečné
ovládnutí Evropy. Výsledkem této spekulace byl i pakt
s Německem z 26. srpna 1939 a obnovení sovětového tlaku
na západ do Pobaltí a směrem Polsku. Zaslepenost, s kte
rou Roosevelt, ba i sám Churchill se svým okolím přehlíželi
společné nebezpečenství Evropě hrozící, vedla válce, níž
formálně dali podnět Poláci, jejíž vedení při sebe primitiv
nější geopolitické úvaze si mohlo uvědomit nebezpečí ta
kového kroku. Německá říše však překvapila Sověty proti
jejich očekávání již vítězstvím ve Francii, rychlým zakro
čením proti intrikám bělehradským a předstihla 22. června
1941 chystaný sovětský vpád do Evropy.

Geopolitické slabina sověúské zahraniční
politiky

Bylo již řečeno, že 'za carského režimu byla zahraniční
politika. vykládána oficiálně především náboženským zá
jmem Ruska na mimoruských pravoslavných a slavjanofil-
ským,' ne-li přímo panslavistickým zájmem o ostatní národy
slovanského jazyka.

Sovětské Rusko, jak jsme již řekli, při všem nevybíra
vém používání prostředků a method často zásadně proti
chůdných fanaticky lpělo na plánu a myšlence světové re
voluce, která byla hlásána jako osvobození všech potlače
ných tříd, ba i jednotlivců, stavů a národů od vykořisťování
a nadvlády. Jakýkoli poukaz nebo pokus o vysvětlení so
větské politiky jinými než těmito osvobodiíelskými motivy
byl vždy Sověty i jejich evropskými komunistickými spo
jenci ať skalními či salonními „rozhořčeně" odmítán jako
reakční, buržoasní atd. Buržoasně-reakční byl podle této
methody geopolitický výklad stejně jako rozbor rasové pří
slušnosti sovětského vedení nebo sebe mírnější kritika so
větské politiky.

Nyní si pro zajímavost uveďme jen stručně geopolitický
výklad tak zv. euroasijské školy, která chce vysvětlili ze
složek zeměpisných, elhnických, hospodářských a kulturních
jistou-zákonitost v životě ruského státu.

Euroasijská škola, historicky podložená Vernadským,
geopolitický Savickým, národně-politicky Bubnovém a stá-
to-vědecky Timašfevem,snaží se o objektivní výklad již tím,
že se pokúd možná nedotýká ruské politické přítomnosti.
Euroasijšlí emigrantšlí vědci soudí, že rozsáhlý prostor mezi

užší Evropou na jedné a Východní Asií na druhé stráně
tvoří svérázný světadíl v novém slova smyslu odlišný od
vlastní Evropy i Asie. Zeměpisně je tento prostor, sahající
áž k Mandžusku, chaýakíerisován především stepí, dále i le
sem a pouští. Obyvatelstvo Eurasie má společný sklon ke
kočovnosti nebo alespoň nepříliš intensivnímu lpění na pů-i.
dě. Tento rys nomádský nebo skoro nomádský spojuje ra
sově protichůdné obyvatelstvo od Rusů přes Kirgizy až

Mongolům. Euroasijci zdůrazňují kulturní svéráz obyva
telstva této oblasti a podtrhují ostrý'kulturní rozdíl pohra- *
ničních národů Euroasie proti jejím sousedům mimo tuto
oblast sídlícím. Euroasijská oblast dále v dějinách nikdy
neviděla ve svém území příliš fanatický protiklad nábo
ženství před všechny rozdíly islamu a pravoslaví. Naproti
tomu protiklad pravoslavných Rusů proti jejich katolickým
a protestantským sousedům je prý proto tak ostrý, protože
je podmíněn i rozdílností oblasti a kultury. V hodnocení dě
jinných úseků ruských dějin odmítají Euroasijci chmurné
líčení tatarské nadvlády nad Rusí,'•tvrdíce, že prý tato. ucho
vávala ruský svéráz daleko lépe, než by tomu bylo za even
tuálního silného kulturního i politického vlivu ostatní Evro
py na Rusko.

Hodnotiíi euroasijské učení, které jsme mohli jem nutně
zběžně podati, bylo by dilelanisívím. Je však jisto, že Euro
asijci dobře vystihli skutečnost, že hranice mezi Ruskem a
Evropou není jen věcí mocenského přítomného stavu nebo
přirozených hranic - zde ostatně velmi málo výrazných -
nýbrž že je výsledkem i rozdílného svérázu kulturního a
ideového. Je třeba, abychom pochopili tyto skutečnosti a
semkli se důsledně kolem německého vedení Nové Evropy.
Náš úkol jako užšího geopolitického středu Evropy je zde
proti bolševickému nebezpečí, řízenému Židy a Kavkazany
a nesenému silou stepi, totožný s úkolem širšího geopolitic
kého středu Evropy - Ríše.

evropské kořeny
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Prof. dr. Jan Merli:

J, A. Komenský -
Čech

a Evropan

XT' dežio pedagogickému dílu Jana Amose Komenského
byla u nás i v cizině věnována odedávna zaslouže

ná pozornost,1je jeho význam jako politického myslitele
dosud málo znám. I když Komenský nenapsal žádného sy
stematického díla o politice a do praktického politického
dění zasahoval spíše jen příležitostně, je přece jednou z vý
znamných politických osobností období třicítilelé války a
jejích následků, a to nejen pro nás Čeghy, ale i pro vývoj
politického myšlení v celé Evropě.

Sledujeme-li život a dílo tohoto velikého Čecha, pře
kvapí nás především neobyčejná duchovní síla, která se tu
projevuje jak v rozsáhlosti a obsahové šíři jeho práce, tak
i ve zmáhání nekonečných překážek, jež mu život bouřli
vé doby nastavěl do cesty. Právě v dnešní době, která je

v mnohém ohledu podobná období války třicítilelé, si jas
ně uvědomujeme zářný vzor vytrvalosti a pra
covní houževnatosti, statečného zmáhání pře
kážek a pokorného snášení osobních útrap, jímž září osob
nost Komenského přes staletí až dnešku. Ptáme-li se pak,
odkud se vzaly tyto vlastnosti, doápějeme .studiem Komen
ského díla poznání, že to byla pevná a nezlomná víra

a na ní založený pevný světový názor, co posilovalo KoJ
menského v jeho houževnatém úsilí. Komenský vyrostl v tra
dicích českobratrského křesťanství, založeného více na účin
né lásce bližnímu než na věroučných dogmatech, a této
své víře zůstával věren až do konce svého dlouhého a stra
stiplného života. Ovšem nesmíme si Komenského předsta
vovat jako nějakou jednoduchou přímočarou osobnost, která
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by byla nedotčena životem a problémy své doby. Je synem
doby barokní, plné hlubokých vnitřních, rozporů, z nichž
se rodil novověký člověk, odpoutávající se od duchovních
pout středověkého universálního řádu. V jeho myšlení se
střetává křesťanský racionalismus, toužící po proniknutí
všech záhad rozumovým poznáním, s opětovnými omyly,
vyplývajícími z mystické víry v pochybná proroctví. Jeho
bláhová důvěra ve falešná proroctví Mikuláše Drabíka a ji
ných předvídatelů budoucnosti, stejně jako chiliastické
snění o brzkém příští Kristova království zatemňují často
myšlenkové pochody i praktické jednání Komenského. Vzpo
meňme však, že v oné době i politik tak vysloveně prak
tický a střízlivý, jako byl Albrecht z Valdšlejna, upadal do
mystických nálad a důvěřoval v astrologická proroctví. Tyto
stíny Komenského myšlení jsou stíny oné převratné doby.
Je však třeba oddělit to, čím byl Komenský poplatný své
době, abychom se dobrali jeho trvalého**přínosu v dějinách
českého a evropského myšlení.

Komenský se ke svým úvahám o politickém uspořádání
světa dostával vždy na podkladě praktických po
pudů a úkolů, před něž ho stavěly jeho povinnosti jako
vedoucího představitele Jednoty českobratrské. Jeho poli
tické myšlení je proto vždy aktuální a neakademické, vy
růstá z potřeb života, na jehož naléhavé otázky hledá při
měřené odpovědi. Přes všecky změny, jimiž Komenského
politické myšlení během dob prochází, je vždy určováno
jedním politickým prazážitkem, jedinou touhou, vyplývající
z nekonečných útrap doby: touhou po konečném vybřednutí
z chaosu a utrpení a po

spočinuli v pevném politi cTřóm řádu,

který by byl v souhlasu s věčným řádem přírody, určeným
podle Komenského názoru samým Bohem. idei řádu a
kázně se Komenský dostal pozorováním životních potřeb
své církve a jiných církví evangelických. Tak ve spise
„I ndependentia aeternarum confusionum origo" (Ne
závislost, původ věčných zmatků) obracel se v roce 1650

anglickým evangelíkům, aby je na začátku náboženských
bojů varoval před nebezpečím chaosu, vznikajícího z úsilí
o individuální a skupinovou nezávislost a aby jim při
pomněl, že každý řád, mravní i politický, spočívá naopak
na vzájemné závislosti lidí. Podstatu řádu spatřuje v organickém uspořádání, v němž jednotlivé části celku jsou správ
ně rozmístěny a navzájem vázány, tak jako je tomu v řádu
přírodním. Uvědomuje si, že v uspořádaném společenském
celku nemohou všichni jednat podle své individuální vůle,
nýbrž ze je vždy třeba, aby jedni vládli a druzí poslouchali. -V „Poselství Jednoty českobratrské" praví, že je třeba ta
kového řádu, „aby jedni byli nadřízeni a vedli, druzí aby
byli podřízeni, následovali a poslouchali s náležitou podřa-
děnosti od největších k najmenším." Touha po konečném
vybřednutí ze zmatků, v nichž Evropa tonula, odvracela Ko
menského od svévolného individualismu a vedla ho chá
pání nadindividuálního významu kolektivních celků, jakými
byly církve, národy, státy, a nakonec evropská pospolitost
křestanských národů. Kázeň, na níž má být řád založen, je
v představách Komenského především kázeň dobro
volná, vycházející z přísné sebekázně každého jednotlivce.
.Komenský věří, že Bůh vštípil člověku ideu křesťanské svo-body proto, aby „sám sebe spravovali chtěl, mohl a uměl."
Ideou dobrovolné sebekázně Komenský překonává nejoez-
pecí anarchismu,'jemuž propadal svým křesťanským radi
kalismem Petr Chelčický. Komenský si na rozdíl od Chel-
čického jasně uvědomil, že i křesťanský stát potřebuje nezbytně mocenských prostředků uskutečňování řádu nazemi. Svým bratřím v Jednotě často připomínal biblický
příkaz, podle něhož je pravý křesťan povinerřpokorně se pod
řizovali světské moci, poněvadž veškerá moc pochází od
Boha.3) Při tom však jej životní zkušenosti vychovatele aduchovního pastýře vedly poznání, že pouhé vnější

*) Viz zejména Komenského sois »Haggaeus redivi
vus« (Veškerých spisů J. A. Komenskéhosv. XVII). kap. 23. an.
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Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Václava Budovce
i v „Českém siáiě" Pavla Stránského. Také Daniel Adam
z Veleslavína ve svých doplňcích českému překladu Lau-
lerbeckovy „Politia historica" upozorňoval na potřebu udržo
vat válečnou moc na obranu -Evropy proti společnému ne
příteli všeho křesťanstva, Turkům.

Víra v nesmrtelnost českého národa

Evropské uvědomění Komenského nebylo na překážku
jeho vřelému cítění národnímu, s nímž se setkává
me v jeho díle od počátku až do dob, kdy již pozbyl naděje
na návrat do vlasti. Teprve v poslední fázi svého života,
kdy mystické snění začalo převažovat nad úvahami o vě
cech tohoto světa, podléhal Komenský vidině mlhavého
kosmopolitismu, v níž se mu ztrácely jasné kontury národ
ního vědomí. Jinak ale v celém jeho díle i v jeho praktic
kých snahách politických proniká všude láska vlastnímu
národu a touha vidět svůj národ jako platného a svébytného
činitele uprostřed ostatních národů křesťanské Evropy. Pro
jevuje se to nejen ve vášnivém projevu nezdolné víry v ne
smrtelnost českého národa, jak jej nacházíme v „Kšaftu umí
rající matky Jednoty českobratrské", ale i v jeho snahách
výchovných, jimiž chtěl především povznášet kulturní úro
veň vlastního národa. Komenský však promýšlel problém
národa i v širším, všeobecném rámci ostatních národů
evropských. O (tom svědčí jeho malé, ale obsahově velmi
bohatá knížka, věnovaná národu uherskému, mezi nímž Ko
menský delší dobu žil jako host knížat Rákocziů. Již definice
národa, kterou podává na začátku tohoto spisku, nazvaného
„Štěstí národ a", svědčí o tom, že si Komenský uvědo
moval pokrevní příbuzenství i duchovní pospolitost jako
základ národní jednoty. Praví se v ní, že „národ je množ
ství lidí zrozených z téhož kmene, bydlících na témže místě
ve světě (jakoby ve společném domě, který nazývají vlas
tí), užívajících téhož zvláštního jazyka a tím spojených týmiž
svazky společné lásky, svornosti a snahy o dobro obecné."
Tímto svým pojetím národa jako duchovní pospolitosti všech
příslušníků, usilujících o společné „dobro obecné", předsti
huje Komenský daleko nacionalismus svých předchůdců
z doby humanismu, neboť ti chápali národ především sta
vovsky jako zájmovou pospolitost vyšších stavů, níž ne
patřil poddaný lid obecný. Komenský se tu dobral takového
pojetí národa a nacionalismu, s jakým se setkáváme až v do
bě moderní, kdy národní pospolitost tvoří především pra
cující vrstvy. Je překvapující při čtení této knížky, jak tu
kněz, který se celý život věnoval především otázkám ryze'
duchovním, dovede promýšlet i nejkonkretnější otázky
hmotného blahobytu, jež tvoří předpoklady skutečného
„štěstí národa". Ve svém výčtu 18 částí čili stupňů štěstí
národů uvádí na prvém místě .faktor populační, rasový a
geopoliíický. Praví, že národ, který má Ýt prohlášen za
šťastný, musí být: „I. v hojném počtu zrozen, II. zemí dobrou

obývání obdařen, III. s cizorodci nesmíšen, IV. sousedy
dobrými, jeho neznepokojujícími obklopen" atd.‘) Klade dále
důraz na hmotný blahobyt; jejž národu zajistí zdár
ný rozvoj zemědělství, průmyslu a řemesel. Na konci tohoto
výčtu pak uvádí duchovní předpoklady národního štěstí,
totiž dobrou výcho vm mládeže a péči o pravé ná
boženství. Jak si Komenský pozorně všímal i hmotných po-

Iměrů v zemi, v níž byl na čas hostem, dokazují další kapi
toly této knížky, v nichž ukazuje na souvislost nízké životní
úrovně uherského obyvatelstva s jeho bídou mravní i na
souvislost sobeckého postupu vrchností vůči poddaným
s toulavostí a nepracovitostí lidu. Poukazuje tu i na nedosta
tek sociální hygieny (málo lékařů a lékárníků), i na du
chovní zaostalost uherského lidu, plodící bídu z nevědomosti
(na př. nehospodárným postupem v zemědělství). Všimně
me si, jak je tu Komenský již vzdálen od původního aske-
lismu Českých bratří, kteří ve svém náboženském^ zápalu
přezírali věci tohoto světa. Porozumění pro vezdejší úkoly

•) Komenský. Štěstí národa (český př. J. V. Nováka ve
Světové knihovně), str. 8 a n.

člověka projevuje zejména tím, jak vysoko mravně hod
notí práci. Prohlašuje tu lenivost za počátek všeho zlého
a lenivost, spojenou s neumělpsií, za hlavní příčinu bídy a
všech neřestí z bídy vznikajících. Podobně jako Plato ve
svém „Politikovi" očekává i Komenský ve „Štěstí ná-oda",
že žádoucí sociální reformy provede silný panovník, „mou
drý Šalamoun, který s mocí bude sláti v čele, ustanovuje
zákony obecnými a přísným vyšetřováním i stíháním, že
nikde nebude trpěno nižádné zahálky, ku pracím bude do
háněno, cokoliv žije."5) Zde se již Komenský, podobně jako
v politických kapitolách „Jednoho potřebného", stává pří
mým předchůdcem pozdějšího osvícenského
absolutismu, který také očekával provedení nezbytných
sociálních reforem od mocného panovníka, jenž soustředí
ve svých rukou veškeru vládní moc. Uvážíme-li, že myšlen
ky Komenského měly vliv ná německé pieíisty a na Leib-
nitze, od nichž se mnohému učil Friedrich Veliký, uvědo
míme si, jak dalekosáhlý význam má Komenský pro celý
další vývoj evropského myšlení. Nejen v pedagogice, ale
i v politické filosofii vydal ze sebe český národ v geniu
Komenského osobnost, jejíž evropský význam není dosud
zdaleka doceněn.

věda a
společnost

Dr. Jan Zelenka:

Vědecký výzkum lidské práce

ízené hospodářství vyžaduje bezpodmínečně, aby lid-
jL\ ské práce bylo dokonale a účelně použito.

Zvláštní zřetel těmto otázkám je věnován Ústavem lid
ské práce, který převzal po Ústředním psychotechnickém
ústavu nejen program, vytahující se psychologickému
průzkumu osobnosti, ale i další sektory zájmu o lidského
čimtele ve výrobě.

Právní základna Ústavu lidské práce byla nově uprave
na vlád. nař. ze dne 18. IX. 1942 č. 333-42 Sb, kterým jest
ústav konstituován jako samostatná právnická osoba veřej
noprávní povahy a jehož úkolem je bádání v oboru psycho
logie, fysiologie a sociologie práce.

Tím byla na Ústav legislativní cestou přenesena pů
sobnost, směřující ke zvýšení, zdokonalování a usnadňování
výkonnosti ve všech oborech pracovní činnosti. Podle toho
tedy zabývá se Ústav zvláště:

1. péčí o zvýšení hospodárnosti lidské práce a její nej
vhodnější úpravu v soukromých i veřejných podnicích,
zvláště pracovními ä časovými studiemi, opatřeními, která
se týkají pracovní psychologie a pod.;

2. výzkumem a vypracováním popisů povolání, poža
davků jednotlivých povolání, plánování výchovy povoláni
a otázek s tím souvisících ve spolupráci s příslušnými in
stitucemi a organisacemi;

3. plánováním a péčí o methodickou stránku výcviku
učňů a dorostu ve všech hospodářských odvětvích a stálým
sledováním stavu výcvikové praxe;

4. spoluprací s veřejnými a soukromými institucemi a
podniky při výchově plánování a péčí o přeškolování děl
níků a zaměstnanců;

5. zkoumáním vývojových tendencí jednotlivých povo
lání a vědeckým zpracováním podkladů pro opatření pří
slušných úřadů ve věcech, týkajících se pracovního dorostu;

6. výzkumem účinnosti výběrových method, užívaných
výběrovými školami a vypracováním návrhů na jejich nej
vhodnější úpravu;

součinností se školskými úřady při výběru žactva;
8. součinností při řešení otázek ze dne 5. listopadu 1941,

č. 433 Sb., o poradenství pro volbu povolání a včleňování

*) Komenský, Štěstí národa, str. 35.
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mladistvýchdo práce, a podie vlád. nar. ze dne 28. květná
1942.č. 18TSb„ o povinné službě mládeže;

9.'součinnostípři řešení jednotlivých,práce se týkajících
otázek sociálníhopráva, zvláště ochrany před úrazy a úra
zovépéče a otázek technické ochrany práce; ^

10. součinnostís veřejnou správou při výběru jejích za
městnanců.

Plnění uvedených úkolů děje se v úzké .spoluprácipře
devším s ministerstvem hospodářství a práce, dále pak s
ministerstvy školství, dopravy a techniky, zemědělství a
vnitra. Příslušná ministerstva řadou zmocněníurčují rialé-

-havé úkoly, které ústav má vyřešiti vedle programu, který
je určen vládním nařízením.

Čtyři odbory Ústavu.lidské práce

, Rozsahemvědecképráce je také určena organisáceústa
vu, která v zásadě jest rozdělena do 4 odborů.

1. Odboru výběrovémunáleží rozsáhlá agenda psycho
logickýchvýzkumů,jimiž jsou určovány disposicea nadání
pro jednotlivá povolání. Tato činnost má neobyčejný vý
znam zejména u mladistvých osob při jejich začleňování
do práce a do povolání.Řadu let již je prováděn systema
tický výzkum, pokud jde o.žactvostředních škol a u ucha^
zečů do škol odborných a výsledky jsou porovnávány s
pozdějšímprospěchemve školách.

Podle zmocnění ministerstva hospodářství a práce je
prováděnopsychologickévyšetřovánímladistvýchpro úřady
práce, dokud nebudouvybudovánavlastnípsychologickÉřod-
dělení při odděleních mladistvých.

Psychologickyprůzkum nalezl však živý bhlas i pokud
jde o-osoby dospělé jak ve veřejných, tak i v soukromýcH
službách.Sem náleží zejména vyšetřování zaměstnancůmi
nisterstva dopravy a techniky a uchazečůdo vládního voj
ska. Také desítky soukromýchpodniků činí-závislýmpřijetí
nových zaměstnanců na úspěšném absolvování psycholo-

- gteké zkoušky, která je speciálně zeměřena na obor. pro
který je zaměstnanecpřijímán.

Pro tyto účely bylo v posledních třech letech vyšetřeno
celkem 65.000případů.

Zvláštníoddělenívýběrovéhoodboru pracuje na výzku
mu povolánípo stránce fysiologické,psychologickéa socio
logické. Rozsáhlý průzkum živnosti holičské a krejčovské,
prováděný-za součinnostipříslušných společenstev,přinese
některé nové průhledy a poznatky o řemeslech k̂terá jsou
typická pro zaměstnanceméně fysicky zdatné. Šetření jsou
podrobeni všichni učňové a učednice Velké Prahy z obou
živnosti.

Pro odborné pracovníky je z nařízení ministerstva hos
podářství a práce vVdávánvěstník „BerufskundlicheUm
schau“.

2. Odbor školeníučňů a přeškolovánízabývá se metho-
dikou praktického školení učňů v průmyslovýchpodnicích.
Několikaleté zkušenosti, ziskané ze řady velkých,i střed
ních závodů různýchodborů,poskytují neobyčejnězajímavé
závěry, které velikou měrou přispívají ke zrychlenívýcviku
a zvýšeníodborné kvality dorostu. Totéžlze'říci i o nácviku
pracovních sil v některých oborech (textil), kde řadou
studií, za vydatného přispění filmu, se docílilopodstatného
zkrácení náevičné doby.

Zmocněnímministerstva hospodářství a práce byl tento
odbor ÚLP pověřen,.aby ve smyslu vládního nařízení zedne 3. července 1943č. 200 Sb. z. a n. o úpravě výcviku

povolání za spolupráce,s příslušnými organisacemihos
podářstvía p̂ráce vypracoval popisyučebníchoborů a osno
vy odborného výcviku.

V rámci odboru pro školení učňů je oddělení, které sestará o výchovu instruktorů dorostu v průmyslovýchi zemědělskýchpodnicích.
3. Odbor pro bracovní ekonomii zabývá se problémy,

spojenýmis vedením podniku, na předním místě pokud jde
o lidského činitele. Náleží sem měření práce a s tím spojené časové studie, uspořádání pracovníchpostupů, kontro
la práce a její hodnocení.Za tím účelem je zřízena zvláštní
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lečenství,s pokrokemvědy a techniky, s růstem zkušeností
a poznatků zmňohonásobujíse možnostilidí a rostouovšem
i úkoly, před něž je člověkstavěn. Je ve shodě s celkovým
pokrokem a rozvojemmyšlení, usiluje-li se o zjištění-před
pokladů této vzájemnosti,o vystižení této solidarity funkcí,
hledá-Mse pevný a jasný základ ideový. Zejména v oblasti
hospodářsko-sociálního života .nalézají tyto snahy své
zvláštní zdůvodnění.

Z českých vědeckých kruhů nejnověji věnoval těmto
otázkám pozornost univ. prof. dr. Josef Drachov.ský
v přednášce o solidaritěhospodářsképráce (srov.její obsah
v čas. „Vnitřní obchod“ roč. 7 č. 9). Autor, jehož zájem v
početné řadě jeho vědeckých a publicisuickýčhprací platil
právě hospodářsko-sociálnímotázkám, v rozboru hospodář-
sko-soeiálníhovývoje ukazuje, že hospodářskápráce, spoju
jící celý národ v hospodářství národním,,„jest zařízena na
vzájemném využívání poznatků a zkušeností na vytvářeni
cílů, method a forem v dílnách pracovníků duševních a
jejich vtělování ve skutek v dílnách pracovníků rukama“.
V tomto konstatování, charakterisujicímpovahu hospodář
ského dění, je ukázáno na vzájemnou spojitost všech jeho
činitelů. Za této skutečnosti „existence tohoto organisac-
ního skloubení“— praví autor dále — „všech předpokladů
výrobníchzdála by se na první pohled pojítkem mezi lidmi
a jejich skupinami navzájem: přesvědčení o nevyhnutel
nosti soustavya vzájemná práce do ruky měly by vytvářeti
ovzduší přímo přátelské, ale jistě při nejmenším kama
rádsky snesitelné. Ale ve skutečnosti nesetkáváme se
zpravidla s tímto ideálním stavem; naopak v̂zájemné řev
nivosti, závist, ba nepřátelství objeví se mezi jednotlivci
i skupinami a to — pozorujeme-li delší prostor časový—
s tendencí postupem času zdůrazňujícího významu“.

Autor zjišťuje jako jednu z prvých podmínek života
národního společenství „zachováníprincipu hospodárnosti,
který má relativně nejmenšími obětmi dosáhnoutrelativně
největších výsledků“. Národní společenstvínemůže ovšem
zůstat lhostejné vývoji společenskýchzjevů a proto je
tfeké„podmínkou,aby při vzrůstajícím počtu kompetentů

t o úživnoupráci zabezpečiloji co nejvšeobecnějia za pod
mínek všestranně co nejlepších“. Tu je tedy zdůrazněna
povinnost, kterou má celek Ije svým příslušníkům stejně
zas, jako v dalších svých vývodech autor podtrhuje, aby
„každý, kdo přeje bohatšímu opatření potřeb a bohatšímu
lidskému životu vůbec, pracoval pro lepší vzájemné poroz
umění“. V těchto dvou formulacích jsou vysloveny vzá
jemné povinnosti i nároky mezi jednotlivcema národním
společenstvím,plynoucí na jedné straně ze skutečnosti, že
jednotlivec těší se výhodám, poskytovaným mu společen
stvím, němuž přináleží, a účastní se tedy i výtěžků cel-

I kového pokroku, rostoucího od generace ke generaci. Z
toho plyne i přirozený závazek pro každého, aby aktivně
spolupracovalo úkolech společenství.

Bylo-li řečeno, že národ je společenstvígenerací mi
nulých, žijících i budoucích, plyne z toho také, že každá
žijící generace je vlastně jen uživatelkou díla, odkázaného
jí generacemipředchozími.Z této okolnostivyplývá pro ni
závazek chránit toto dílo, vynaložit vše jeho zvětšení a
zase je odevzdat genéracím,'jež přicházejí. Jinými slovy,
každá generace i každý její člen má povinnost účasti na
této dani pokroku, každému plyne z ní určitý užitek a
každý má povinnostna ni přispět, splácet svou spoluprací
dluh, který má vůči celku. Naproti tomu i-společenstvímá
povinnost ke každému členu, jenž plní svou povinnost
celku. V oblasti hospodářsko-sociálníústí tato povinnost
v postulát sociální spravedlnosti, jejíž obsah formuluje
prof. dr. DrachovskýVtom smyslu,že „každémumusí spo
lečnost, jejímž je údem, poskytnout možnostúživné práce,
a tato práce — je-li poctivěkonána —musí mu poskytnout
výsledky úměrné blahobytu země“. V této formulaci obsa
ženy jsou vzájemné povinnosti i nároky, plynoucí ze soli-
daristického poieií funkce společenství. Nárok na práci a
její přiměřené honorování stanoví se tu jako předpoklad
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pod čarou

Jaroslav Drápala.

Klíček od ráje

TY va schody najednou bral Charles Villane, když se
XJ toho dne, páté hodině odpolední vracel domů.
Poněkud udýchán se zastavil až v druhém patře, dve
ří svého bytu, vyňal z kapsy klíček — takový nepatrný
lesklý klíček s několika zářezy, klíček malý, jaký však
mívají jen velké patentní zámky — který vyhodiv tro
chu do výše, nechal pak dopadnout na otevřenou dlaň,
potom se naň ještě zalíbené podíval a vsunul jej do
klíčové dírky.

Při vstupu do bytu se v předsíni poohlédl, zdali
je dobře uklizeno, nahlédl i do koupelny a kuchyňky
a pak teprve vstoupil do pokoje. Otevřel aktovku, vy
balil zákusky, láhev vína a šest pěkných poupat čajo
vých raží, které celou cestu opatrně nesl v ruce, vložil
do vázy. »Jsou zlaté, jako její vlas,« řekl si při tom.

Když myslil, že je vše připraveno, usadil se v křes
le, zapálil si cigaretu a vzal do ruky noviny; chtěl se
podívat na denní zprávy dřivé, než přijde Josephine.
Neměl však ke čtení náladu, vypustil obláček modrého
kouře ke stropu a zamyslil se: »Ach, Josephine — jeho
rozkošná, sladká José! — Před ní poznal již nejméně
tucet žen. Do některé z nich se snad skutečně trochu
zamiloval, ale nyní při vzpomínce se mu zdálo, že všech
ny nebyly mu ničím jiným, než průvodkyněmi na cestě
milých požitků — jen José ne. Cítil, že José není »roz
košná příhoda«, že pro něho nikdy nebude chvilkovou
láskou. — José bude jeho —dnes bude jeho, zítra bude
jeho — a bude jeho jen ona teď i pak, až bude ma
dame VUláttei — Znal José téměř půl roku. Znal ji ode

' dne, kdy nastoupila v laboratoři, kde i on pracoval
a toho dne se do ní zamiloval. Zprvu — i když zpozo
roval, že on se jí také líbí — byla velmi nepřístupná,
ale zakrátko se vzájemná náklonnost dostavila. Začali
spolu chodit do divadla, na koncerty, do biografu; do
stavil se pak okamžik ' prvního políbení i momenty
dalších polibků a prudších objetí s probouzející se vášní.
Několikrát velmi jemně ji zaprosil o víc, ale ona vždy
jen mlčky pohladila jeho hlavu. Až včera, když ji do
provázel z biografu, sama mu řekla: »Charles, myslím,
že je správně, abych se už jednou podívala na tvůj byt.
Zítra je sobota, takže končíme už ve dvě a po páté ho
dině budu tebe,« dodala a pohladila ho po triasech.
Jaké to děvče! Ve všem otevřené, i v lásce. Prostě ho
také upozornila, že je v lásce nezkušená, že dosud ne
měla milence. Věřil jí —a byl tomu rád. Rád by ji byl
také podobně ujistil, ale nemohl a proto alespoň při
znal, že do jeho bytu — do tohoto bytu v bloku nových
domů na okraji dieppského předměstí, kam se před
rokem přistěhoval — dosud nevstoupila, kromě poslu
hovačky, žádná jiná žena. A to byla pravda. •

Hlas zvonku v předsíni vyrušil Charliho ze za
myšlení.

»Charli, koupiľs mé nejmilejší květy, čajové růže

— tys hodný!« řekla, když při vstupu do pokoje spa
třila zlatožluté květy, nimž se nahnula — snad je po
líbila. Byla rozkošná: nenuceně si počínala, otevřeně
hovořila: »Mohla bych si příliš pomačkat šaty tebe,
milý! Kdybys mi půjčil župan, odstrojila bych se — co
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Uftnu říkáš?* — Znal ji dost dobře, tušil, že si bude po
čínat poněkud jinak, než jak si obvykle počínají ženy,
které po prvé přijdou milenci do bytu, přece však po
čítal s určitými rozpaky — a zatím? Žádné vyumelko

vane rozpaky — jednala přirozeně poctivě — byla
božská!

Sedli si na divan. Napili se vína a vzali si z mísy
zákusky. Charles cítil, že ji nesmí dobývat, že musí če
kat na posvátně přirozený vývin její touhy a proto klid
ně seděl do okamžiku, kdy mu sama mlčky nabídla
pootevřené rty a v polibku zašeptala: »Líbej mne, líbej
a pohlaď; vezmi si vše — dnes chci být tvá!«. — A byla.

Byla už v pokoji tma, když José zažadonila: »Mi
láčku, mám žízeň; nalej mi ještě trochu bord.« Char
les vzal láhev do ruky, zatřepal s ní,'byla prázdná.
Vstal, rozsvítil lampu a vzal do ruky hřeben, aby se
učesal: »Co děláš!« otázala se José.

»Zavři oči, miloučká, a zdřímni si na chvilku. Sko
čím pro láhev čerstvého.«

»Charli, nechoď nikam; mně stačí doušek čerstvé
vody,« bránila mu José. Ale Charles začal jí rozmlou

vat: »Ne dívenko, vodu pít dnes mne nebudeš. Vinár

na, kde mají vždy dobře chlazené bord, je v první uli
ci vlevo. Pujdu-li podle zdi továrny, která je naproti,
budu tam za pět minut, a .pět minut cesty zpět — nej
déle za čtvrt hodinky jsem opět tebe.«

»Nechceš-li jinak, nebudu ti bránit. Dej mi ještě
polibek,« José namítla a zaprosila pozvedajíc hlavinku.
Charles přistoupil divanu, a přitiskl svá ústa na její
rty zrudlé a trochu oteklé od prudkých polibků.

»Pane princi! Nezapomeňte dobře zamknout dve
ře, aby nějaký čaroděj neodnesl vaši princeznu« — ješ
tě mu řekla, když odcházel z pokoje. Charles se ve dve
řích obrátil. K{íček, který držel v ruce, zase vyhodil
trochu do výše a nechav jej pak dopadnout na dlaň, po
dotkl: »Jak bych mohl ztratit můj zlatý klíček? Vždyť
je to klíček od ráje!« —

Několikrát opakovaný, krátký skučivý zvuk sirén, v
nichž se srazil s úsekovým velitelem protiletecké obrany,
zavzněl právě v okamžiku, kdy vinárník podával Char-
limu víno. Charles uchopil láhev a pospíchal ke dveřím,

v nichž se srazil s úsekovým velitelem protiletecké obra

ny. »Vy zpět, a všichni do krytu!« rozkázal velitel, po
kynuv Charlímu, aby šel zpět. Ale Charles nedbal jeho
rozkazu. S vysvětlením : »Mám doma zamčenou ženu,«
proklouzl dveřmi na ulici a dal se do běhu.

Již při prvních krocích zpozoroval, jak kužely svět
la protínají tmu večera, a za okamžik potom se rozlehl
uši zaléhající praskot leteckých zbraní. Charles ještě
uběhl několik metrů, když náhle ucítil palčivý úder do
hlavy. Zapotácel se a klesl do širokého výklenku do-
movních dveří právě ve zlomkůrvteřiny, po kterém za
víril vzduchem hromový rachot, doprovázený praskotem
sypajících se okenních skel. Potom následovala ještě
jedna blízká, stejně silná detonace a po hí několik vzdá
lenějších výbuchů. Ale to vše Charles už neiMímál:
omráčen ležel schoulený ve výklenku' dveří domu neda
leko vinárny — a vědomí nabyl teprve,’ když střelba
protileteckých baterií umlkla, protože anglická letadla
zmizela. Sáhl si na hlavu, a nahmátl ve vlasech velkou
boidi i ssedlou Ifrev; nedbale jen mávl rukou a vstal.
Rozhlédl se kolem — jeho mysl začala pracovat: »Jak
dlouho zde ležel — a co José? — Snad se jí nic nepři
hodilo, ale i tak, chudinka, zažila mnoho strachu« —
bleskla mu hlavou myšlenka, která mu rozvázala nohy.

Dal se do běhu, nesa v jedné ruce láhev bord, a svíra
jíc v'dlani druhé ruky klíček od bytu.

Doběhl na konec ulice, a běžel dál podle tovární
zdi místy sesuté. Dospěl až rohu zdi, kde blok domů
v němž bydlil, tvoří krátkou ulici. Na tomto rohu spa
třil velké červené světlo, á pak uviděl čtyři muže. Jeden
z nich byl strážník, ä ostatní měli uniformu sboru tech
nické pomocné služby.

Strážník Charliho zastavil tázaje se: »Kam jdete?«
— »Bydlím v čísle 956,« odpověděl Charles, Policista
mávl záporně pravicí. »Nemůžete tam; celý blok byl za
sažen pumou těžké ráže, také všechna patra jsou v ssuti-
nách« — řekl stručně strážník, který zpozorovav náhlou
změnu v Charliové tváři, dodal ještě, aby ho ukonejšil:
»Sklepy zůstaly však neporušeny, takže za několik hodin
všechny ukryté dostaneme na čerstvý vzduch.«

Charles ale už nevnímal poslední slova policisty.
Okamžik stál jako zkamenělý a oči měl široce rozevře
né. Pak se začal chvět, při čemž se jeho nohy prohnuly.
Strážník rozpřáhl paže, aby ho zachytil, ale bylo už
pozdě.

S třeskotem dopadla na zem láhev vína, za ní hned
kleslo bezvládně tělo, a opodál do prachu malý lesklý
klíček — klíček od ráje.

V Rouenu na dieppském předměstí, v malé vinár
ně sedává téměř každý večer asi pětatřicetiletý muž s
úplně bílými vlasy. »Bílý tichý blázen« tak ho pojmeno
vali denní hosté vinárny, protože nikdo neví, kdo to je
a jak se jmenuje. Již po celé čtyři měsíce chodí do vi
nárničky: přichází vždy po deváté hodině večerní, use
dá malému stolku v rohu místnosti, a vinárník mu bez
objednávky přináší láhev bord. Denní hosté se už ne
snaží zapřísti s bělovlasým mužem rozhovor, protože vě
dí, jak by to dopadlo. Jen ten, kdo přijde do vinárničky
po prvé, snad osloví muže s bílými vlasy. Tichý blázen
se naň podívá kalnýma očima, vytáhne z kapsy malý,
lesklý klíček, vyhodí jej trochu do výše a nechá pad-
nouti do dlaně, mluvě při tom víc sám pro sebe: »José
est morte: je suis mori. Ľ amour de tout le monde est
mori !«

* Pak bílá hlava klesne do dlaní, tělo sebou několi
krát škubne, a velké krůpěje slz padají na malý lesklý
klícek — klíček ďo ráje!

poznámky
Ukaž, co umíš

Usilujíce o harmonickou jednotu ducha tělem, stavíme ve
dle závodění sportovního stejně ušlechtilé zápolení na noli
duchovním. Klademe tím základní kámen pospolitosti, kteron
mohou tvořit! pouze jedinci všestranně zdatní. — Tato slova, ve
kterých je obsažen celý program výchový české mládeže, vepsal
dr. František Teuner jako motto nové velké kulturní akci Ku
ratoria. která byla vyhlášena ke dni pátého jubilea Protektorátu.
Od 15. března do 9. května soutěží všichni chlápci a děvčata od
10 do 18 let v hudbě, v literárni tvorbě a ve výtvamietví.

Po různých sportovních mistrovstvích a krásném »Dnu mlá
deže« v záři m. r. na Strahově, kde ukázala naše mládež svou
vyspělou zdatnost tělesnou, dostává se dnes české mládeži mož
nosti ukázat na širokém a takřka neomezeném poli kulturní tvo
řivé práce i svoji zdatnost duchovní. Vyhlášená soutěž duchovní
zdatnosti dostala přiléhavé heslo »Ukaž, co umíš«.

V hudební ěásti soutěží mládež o nejlepší skladbu, vyjadřu
jící její krásné a čisté mládí a zdravý, nezkažený a optimistický
poměr životu, národu a práci. Dále je vypsána soutěž o neilep-
šího zpěváka a zpěvačku,<o nejlepšího klavíristu nebo hráče na
nástroj smyčcový či dechový. Kapely Kuratoria, které se staly
tak populární, jsou jistě důkazem zájmu a schopnosti naší mlá
deže uplatnit se se zdarem v této části soutěže.

V-literární části mají mladí zase příležitost ukázat své schop-
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nosti spisovatelské,'’ novinářské a básnické. Mladí dramatičtí
aatoři se mohou zúčastnit divadelní, loutkovou nebo rozhlasovou
hrou či iiimovym libretem. Nejkrásnějším námětem, zpracova
ným ať již iormou povídky, reportáže, úvahy atd. je zase život
a práce mladých lidí. skutečnost a zdravé mládí, jeho čistota»
ráznost, prúbojnost a rytířskost nad strojeností, lží. zbabělostí
a falši.

Nikde v této soutěži není místo pro literární brak sentimen
tálních, cowboyských a trampských románu, ani pro jazzové me
lodie operetních a filmových šlágrů a pro všechno ostatní, co
neprameni z čistého mládí a nevyrůstá ze zdravé a přirozené
národní podstaty.

Třetí, výtvarnická část soutěže je takřka neomezená. Je zde
zahrnuta soutěž o nejlepší obraz neb kresbu, plakát, sochu, plas
tiku. národní výšivky a keramiku, návrhy hračeki loutek, diva-

^ dělní výpravy, návrhy stavebních projektů a o nejlepší foto
grafii.

Každý soutěžící se může zúčastnit ve,všech částech i skupi-
f nich soutěže a v jedné skupině nejvýše třemi pracemi. Porota

soutěže bude složena z vynikajících umělců a bude brát zřetel
na všechny okolnosti a možnosti soutěžícího. Výsledky budou
oznámeny veřejnosti na Týdnu mládeže 2.—9. července, který
bude po strahovských mistrovstvích druhou velkou slavností
české mládeže, tentokráte po stránce duchovní.

Vítězové soutěže budou spravedlivě odměněni hodnotnými
cenami. Jiejnadanějším bude umožněno odborné studium, které
bude hrazeno a podporováno Kuratoriem. Další ceny jsou cesty
a pobyty po Cechách a Moravě, knižní a praktické hodnoty a
upomínkové diplomy.

Mladí mají před sebou príležitosť zdravou průbojností, čis
totou a přirozeností svého mládí ukázat talent a tvůrčí schop
nosti, kterými chtějí přispět vybudování nejen kultury národ
ní, jíle jyiltury celé Evropy. Není pochyb o tom. že z vítězů-sou
těže duchovní zdatnosti vyroste v budoucnosti národu nová umě
lecká generace, která bude Hapříště representovat umění české
ho národa před celým světem. A v tom je nejhlubší smysl této
soutěže. František Wildmann.

Bývalí čeští vojáci promluvili

Je právem vojáků dívat se na všechno dění s hlediska vo
jenského. Bývalí čeští vojáci to při svém slavnostním sjezdu
dne 12. března činili. Na první pohled by se zdálo, že nemůžeme
dospět závěrům všeobecně platným, vycházíme-li z hlediska
úzce odborného. Jistě to není cesta vždy schůdná, ale někdy

^Tv. vede výšinám, se kterých lze dobře přehlédnout problém
jako celek. V daném případě potvrdil názor vojáků závěry, kte
ré se nám již nabízely při rozboru politickém, historickém i ze
měpisném.

Hlas vojáků váží o to víc, že po prvé promluvily všechny
jejich spolky společně: jak div. generálem m. sl. Rychtrmocem
vedený Český svaz válečníků, který je výběrovou organisací na
základně ideologické, tak i Ústřední svaz sdružení bývalých vo
jáků brig. generála m. sl. Kálala, který slučuje všechny spolky
rázu sociálního a podpůrného.

Pokud se týče nedávné minulosti, konstatoval vedoucí Čes
kého svazu válečníků, div. generál m. sl. Rychtrmoc, že proti-
německá zahraniční politika bývalé republiky stavěla ve svých
posledních důsledcích vojáky před neřešitelné úkoly. Byli jsme
od prvopočátku se tří stran obklopeni mnohem silnějším náro
dem a naši »velcí« spojenci byli od hranic bývalé republiky nej
méně 309 km vzdáleni. Mohli jsme proto protiněmecký směr
sledovat jen tak dlouho, dokud Německo bylo bezmocné a vojenský konflikt skoro vyloučen. Jakmile náš veliký soused za
vedením všeoabecné branné povinnosti shromáždil své síly. neměli jsme už při event, vojenském utkání žádných vyhlídek.

Že tak situaci chápali i naši spojenci, to dotvrzuje vedle řady
odborných úvah, uveřejněných v zahraničním tisku, i malá pří
hoda z léta roku 1938, která naše postavení osvětlila bleskovým
světlem, Tenkrát byly vysokému důstojníku jugoslávského generálního štábu předváděny nejnovější výrobky našeho zbroj
ního průmyslu: protiletadlový velkorážový kulomet, protitan
kové dělo, zamlžovací přístroje, letadla, tanky a některá naše
opevnění. Plukovník vše důkladně prohlížel a byv^ tázán posvém úsrudku, řekl: »Je ti), vše velmi hezké, ale myslím, že zby-
tečné. Vy Čechoslováci nemůžete úspěšně válčit proti Německu
právě tak, jako my se nikdy nemůžeme měřit s Itálií. I nezbývá,
než dělat takovou politiku, aby těmto válkám nedošlo.« —Ano, »Politik ist die Kunst des Möglichen«. Srbové se sice roku
1941 tou^o devisou také neřídili, ale to nikterak nevyvrátilo
její správnost.

Velmi podrobně se bývalí čeští vojáci zabývali ůtázkon naší
vojenské tradice. Prohlásili, že bývalý stát byl nucen se rozejít

se staletou cestou našeho vývoje do té míry, že byly přetrhány
i kořeny našeho života. Ač v minulé světové válce padlo na 200
tisíc Čechů na straně ústředních mocností, nemáme do dneška
oficiálních publikací o českých vojácích a vojenských útvarech,
které tuto velikou oběť přinesly. I když tyto skutečnosti byly
po 20 let vědomě přehlíženy, nelze v tomto kursu dále setrvat.
Vyplnit naznačenou mezeru je velkým úkolem, který naše histo
riky ještě čeká. Naše mládež to pochopila, když ústy svého generálního referenta dr. Teunera prohlásila, že chce navázat nahrdinnou tradici svých otců. Převzala tím čestný závazek.

Pokud se přítomnosti týče, vidí naši vojáci v bolševismu
nejaktuálnější nebezpečí pro celý náš národ. V .telegramech,
zaslaných nejvyšším představitelům Protektorátu, vyslovili se
jednoznačně, že obraně proti tomuto nebezpečí jsou ochotni při
nést každou oběť.

O budoucnosti soudí naši vojenští odborníci, že poslední vý
voj válečné techniky, zvláště u letectva, znemožňuje malým
státům účelnou obranu. Úspěšně se bránit mohou už jen velké
státní útvary, zahrnující všechny letecké základny, se kterých
by případný soupeř mohl účinně startovat proti našim životně
důležitým střediskům. Budoucí Evropa by proto měla být aspoň

.po stránce vojenské jednolitým celkem. R. Hradečný.

Utopie či skutečnost?

Jedním z nejtěžších kalibrů, jež vrhají ze své houfnice jak
zahraniční propaganda tak i zdejší šeptanda, je tvrzení, že po
litika stát. presidenta dr. Háchy a protektorátní vlády je uoli-
tikou národní zrady. Tuto politiku dohody nejlépe vyjádří
me, řekneme-li, že je to po li tiká skutečností — s těmito
počítající. Uvedenou definici nepojímám nějak materialisticky.
Jsem vědom si toho, že má též své vyšší kulturní poslání, není
pouze pro dnešek, ale i pro budoucnost. A to klábosení o národní
zradě není u nás také nic nového. Kdo jen trochu sledoval po
litický život český za posledních několik desítiletí, potvrdí, že
na tu nemoc jsme často stonali. Stačí nepatrné oživení paměti.
Zradu na národě, počínajíc Falackým a dr. Kramářem konče,
si všichni bez rozdílu vyčítali. Mladočeši Staroěechům, národ
ní sociálové (Klofáč) sociálním demokratům a je v ochranu vzav
ším realistům (Masaryk). Bývaly to boje velmi urputné, při
nichž někdy nešlo pouze o vyčítání 1 zrady. Dokladů o tom
dalo by se uvést veliké množství. Před časem na kongresu
novinářů v Benátkách promluvil politický mluvčí vlády
ministr E. Moravec. Řekl m. j.: »Je zajímavé, že čeští politi
kově před světovou válkou neměli nikdy dosti odvahy, aby si
vytvořili jasný obraz české budoucnosti pro případ, že by habs
burská monarchie skutečně měla zaniknout. Budiž zde vzpome
nuto. že profesor Masaryk, jenž se stal prvním presidentem býv.
Československé republiky, nevěřil před světovou válkou v mož
nost, že české země jsou schopny samostatného politického živo
ta.« A uvedl jeho výrok při jedné diskusi. Ke slovům ministra
Moravce přinášíme další doklad, jenž nejen potvrzuje pravdivost
jeho slov, ale současně je potvrzením správnosti politiky dr-
Háchy a jeho vlády. Psal se rok 1912. Začátkem ledna schází se
IH. sjezd české strany pokrokové (Masarykovy), aby revidoval
svůj program. Ten je potom vydán tiskem. Je to brožura skoro
o 200 stranách a dělí se na několik částí. Ve stati: Všeobecný
program politický (str. 15) klade se stěžejní otázka: Může národ
náš. pozbyvší své politické samostatnosti, být zase politicky sa
mostatným? — jejíž zodpovědění nacházíme na str- 18 těmito slo
vy: »Mají-li země české tvořit samostatnější státoprávní celek v
historicky dochované nedílnosti. mohlo by se to stát jen
za souhlasu národa německého, země české
obývajícího. V zemích českých není nás Cechů ani dvakrát’—
tolik, kolik Němců: jestli tato značná menšina německá nepři
stoupí na státoprávní požadavky české, jsou tyto požadav-
k při politické a národnostní situaci středoevropské neusku
tečnitelné — malý stát, v němž by bylo několik milionů
uvědomělých a v každém ohledu zdatných zemězrádců, je ne
možný. Nevidět těchto obtíží, nechtít si je -
jasnit v plném dosahu, znamená provozovat po
litiku státoprávního utopism u.« Na str. 25. tamže,
dále : »D ohodnutí s krajany německými je histo
ricky danou nutností, nutností tím větší._že se národ
český a německý na rozsáhlém území a v četných a důležitých
místech velmi spletitě prostupují.« — Lepšího potvrzení politice
dohody se věru nemohlo dostati. Je pochopitelné, že vyskytnou
se ještě Masy takových, kteří přes to všecko mají své námitky.
Zcela určitě budou- namítati: No ano, ale to bylo za Rakouska-
A zde je jádro celého toho problému. Ano. to bylo za Rakouska
— Rakousko bylo skutečnost. Právě jako dnes je
Velkoněmecká říše pro nás skutečností. Proč ta platila pro Ma
saryka a proč by neměla platit pro nás? Josef Hruška
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díiha kupuj& jnámhf,

celého světa.'Napište, co máte na prodej, neb ihned

(;• nezávaznězašlete prohlídce, ftíha vám sdělí cenu,
i'i kterou pe vašem souhlaiseproplatí. Nebudete-li sou-

asiti, Sfha vámcelouzásilku vráti.

Známkařství
Ief

ZDENĚK ŘÍHA

Praha li, Vladislavova 6

Prodej a nákup po dobu války pouze poštou.

Marnotratnil*, vyhazuje

peníze oknem. Ten, kdo nedbá rad

svého lékaře a svými léčivy plýtvá,

počíná sx právě tak nesmyslně.

fsSjfM

S léčivy Tli OP ON s^ráeV-iiě la^hspodařit —
přlikaz dTn^ka!
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Dvakrát ušet".
,

.

Kdo bere Clarax namáčení prádla

a změkčení vody, ušetří

nejen mnoho mýdlového

prášku, ale především i

mnohopráce-.Claraxem

uvolněná špíno se

z prádla lehce a

šetrně vypere!

SCHICHTA

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.

osvědčenápasta na obuv

CHCEMEZÍSKAT
Tim PRitsmiKü
v moderní službě provozu. Proto se
tak snažíme, dodávat nejenom
běžné, ale i speciální technické
potřeby, na kterých závisí nerušený
chod celého Vošeho podniku, továr
ny, dílny. Spojte se s námi! Nepišme
nám! Volejte disio 288-Q9, 290-29

'»elkoobchod i technickými potřebdfQý
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