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bách pomáhaly zásobovali ostatní země. Přečtěte
sá publikaci, která se těmito problémy zabývá.
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Prítomnosti^
V P R A Z 1.

KVĚTNA 1943 ČÍSLO

Emanuel Mor avec t
České umění a politika

/ o žádáte od českéhoumění“ — ptají se mne tu a
tam čeští spisovatelé, výtvarníci a hudebníci.

Při tom myslí na souvislostumění s dobou,se součas
nou velikou revolucí, kterou provází tato druhá svě
tová válka.

Uměníse nedá poroučet, jde-li o umění pravé, kte
ré vyrůstá z toho nejlepšího,co lidu osud dal. Veliký
národ ve veliké doběmusí mít však velikéumění. Ne
myslím národ veliký počtem, nýbrž veliký duchem,
velikýprací a tvorbou. Jestliže ve velikéosudovédobě
umění národa prodělává stav, který bychom mohli
srovnat ve světě organickém s churavostí a neduži
vostí, chybí tu patrně veliký národ.

Není bez zajímavosti, že česká umělecká tvorba
právě v době, kdy se zdálo, že národ dosáhl své nej-
vyšší politické mety, zřejmě utíkala od národa, aby
koketovala kde s jakou cizáckouzrůdností a dryáčnic-
tvím. Vzpomeňme,v jakých rozpacích jsme se vždy
octli, když se na příklad začalo jednat o to, že česká
literatura se bude ucházet o Nobelovu cenu, kterou
ostatně dostalo velmi mnoho autorů, kteří náleželi

národům menším než je národ český. V údobí dva
ceti let přechodné české politické samostatnosti pro
žívali jsme v mnohémoboru české tvorby a práce po
dobné rozpaky, do jakých upadá člověk,který v pře
ceňovánívlastních prostředků najal si veliký byt, do
něhož nakonec nesehnal potřebný nábytek. Podívá-
me-li se však do dějin, stačí do sousedství národu
německému, vidíme, že veliký proces národního a
politického sjednocení Říše, který započal po fran
couzské revoluci, byl provázen také nebývalým kul
turním rozmachemněmeckéhonároda. Goethe,Schil
ler, Kant, Fichte, Bach, van Beethoven, von Stein,
Clausewitz jsou postavami přímo prorockými. -Je
v tom něco symbolického,že nacionálně-socialistická
revoluceuděluje kulturním pracovníkům jako projev
nejvyššího uznání z rukou Vůdce právě medaili Goe-
thovu. To, cobylo ve francouzské revolucizdravé,vý
voje schopné, co národní život posilovalo,jeho kul
turu násobilo, to převzal v Evropě v nejvyšší míře
pouze jediný národ. Nebyl to národ francouzský,kte
rý revoluci prožil, nýbrž národ německý, který fran
couzskou revoluci na počátku 19. století pochopil a
obezřetně a moudře tehdy včas všestranně využil.
Současněvšak odmítl vše, co v revolucinárod rozklá
dá a na co právě západní demokracie umírají.

Národ, který má všechny vlastnosti národa zdra
vého a velikého,nikdy se nemusí obávat o svůj osud,
poněvadžza věčnou strážkyni, kterou nelze porazit,
má svou velikoukulturu. A tu jsme opět u podivného
zjevu z nedávné naší minulosti a ostatně i ze součas
ných dnů. Po prvé světovéválce česká kultura se roz
ředila ve všech možných ismech a manýrách, které
s jedné strany nabízelastařectvím obtíženádemokra

tická éra západu a s druhé zrůdností a syrovostí stií-
díoí bolševismusvýchodní. Nic tu nebylo naše a nic
tu nebylo velikého. V okamžiku, kdy se ukázalo, že
česká politika po prvé světové válce zašla na zcela
bludné cesty, když chtěla bez Německa a dokonce
proti němu hrát si na pána ve zbývající střední Evro
pě, české umění obrátilorázem na čtyráku, znehybne
lo. Jako ježek se skuliloza předpokladu,že tak přečká!
tuto druhou světovouválku. Zapomnělovšak, že dru
há světová válka přes svoji ohromnost je jen maloU
částí něčeho mnohem většího, a to je nacionálně-so
cialistická revoluce, revoluce reformovaného socialis
mu, který se učil nejen z omylů socialismuXIX. sto
letí, nýbrž také na bolestech prvé války světové a na
hrůzných zločinechrevoluce bolševické.

Českéumění, hrající si na skulenéhoježka, mohlo
by v této ztrnulosti setrvat snad několik let a získat
tak českému národu přídomek druhořadého. Ale so
cialistická revoluce novoevropskávyhradila pro sebe

' celou druhou polovinuXX. století. A za těch příštích
padesát let ježek českého umění, schoulený do sebe,
musil by hlady zahynout a s ním přejít také do říše
stínu celý český národ. To není sentimentalita, to jo
matematika revoluce a každé veliké doby.

Statečnost pravého umělce

„Vracíme se k národu,“ říkají mi někteří češti
umělciprávě v době,kdy pravé umění má skrze vlast
ní národ hovořit Evropě a světu. Podíváme-li se
však blíže tomuto náhlému uměleckémuvlastenectví
na zuby, vidíme,že má v mnohých případech v sobě
cosi konjunkturního, módního a tím také prchavého,
povrchního. Je to umění, které nevychovává, je to
umění, které pouze těží z přechodné nálady špatné
orientovaných širokých mas. Je to nadbíhání šálené
mu publiku; a něco z boudy komediantů. Vedle těch
to, šetrně řečeno, podnikavých talentů, vyskytla se
u nás řada jiných ubohých hlav, které provází ostat
ně v každé těžké době malomyslnost a bezradné ho
řekování, nedůstojné nejen muže, nýbrž nevhodné
i u zdravé ženy.

Obchodnícis českou národní sentimentalitou ne-*
mají národu žádný hlubší vztah, nerozumějí době*
i když si třeba dobře rozumějí s podnikavýmnakla
datelstvím. Ony ranečky neštěstí, které jako „uměl
ci“ naříkají nad rozlitým mlékem přechodné české
samostatnosti politické, trpí trestuhodnou nedůvěrou
v životní sílu národa.

Veliká doba předpisuje umění především mnoho
odříkání. Umělec je bojovník podobně jako voják, je
to bojovník, který si vytkl za veliký cíl ne „uměni
pro umění“, nýbrž tověčnělidské. velikétvor
bě nestačí, když se uzavřeme před velikou dobou do
naší národní skořápky, když si pilně dýcháme do le
nivých a zbabělých dlaní. Nedávno na koncertu Čes
ké filharmonie při Deváté symfonii Beethovenově
mne tak napadlo, kolik asi bludných politickýchduší
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>
tnezi těmi našinci dole nadšeně tleská a kolik by
2 nich bylo nakonec hluboce smutných, kdyby do po
litického zápasu se vnesla nenávist proti umění jen
proto, že je to uměni „nepřítele“. Kdyby se tak dnes

Izničila všechna díla van Beethovena, nebyla by to
Ztráta jen německéhonároda, nýbrž celého lidstva a
Ztráta, která se nedá porovnat s rozbořenýmměstem
nebo se zničenouarmádou.

Umění, které hřeje jen jeden národ a ostatní
národy nepopadne u srdce, to není především umění

' »veliké,to je umělecký provincionalismus,to je pouze
. talentované měšťáctví, které si na umění hraje. Ve
liké umění musí být silné, statečné a hlavně ryze lid-

cské. Právě v době, kdy hynou tisíce za velikou my-
<klenku, umění musí zvonit lidstvu velikými zvony,
iPravý umělec je také trochu filosofem.Tomu proží-
'»vané děje se promítají do citů jinak než tuctovým
duším, které se nechávají omamovatpřechodnýmKd
ekým odříkáním a soužením.Mnoholidí musilokdysi

jzahynout, než se lidé odnaučili přinášet lidské oběti
bohům. Mnoho lidi musí zahynout a ještě zahyne
kromě těch, kteří už své životy obětovali, aby zvítě
zil novoevropský socialismus, který je socialismem
nacionálním.

Veliká doba trápí lidičky, ale pravému člověku
dává růst. Ona je vláhou silným, duším.Veliká doba
neinspiruje, to by bylo málo. Veliká doba je pro pra
vého umělce pobožností, která očišťuje a posvěcuje.
Velikým dneškem musí jít pravý umělec v pokoře,
s obnaženou hlavou. Proto, táže-li se mne kdo, jaké
má být nové české umění, mám pouzejednu odpověď
-—musí být veliké. Nestačí, aby bylo české.
Musí být revoluční a při tom kvádrem, který přetrvá
věky. Známe Beethovenůvpoměr veliké době, kte
rou prožíval. RevolučnostBeethovenovahřmí z jeho
skladeb jako hlas trub nadzemských kůrů. Veliké
umění není sentimentální, veliké umění nelomí ruka
ma — neSténá,nefňuká. Velikéuměníposilujea vrací
duši mír s novouvírou v člověka.Velikéumění nezná
ani nepřátel, ani přátel. Oddělujevšak jasně tmu od
světla, a co je hlavní, v č e*re j š e k o d z í t ř k u.
Jediné v tom je velikéumění také politické.

české dějiny
/ose/ Susta :

Josef Pekař a cizina

(Dokončení)

T) otřeba opriti své poznání domácích dějin vůbec o vydat-
JU nější osobní styk s německým prostředím krajinným i ná
rodním přihlásila se tehdy u Pekaře silně, jakmile se uvolnil
S nejnaléhavějších úkolů, které mu dala předchozí léta, a po
čal se rozhlíželi poněkud volněji po jiných, nových. Tak pod
nikl v létě 1902znovu rozsáhlý zájezd do Německa, tento
kráte do Německa severního. Jeho středem měl býti zase
prázdninový oddech v přírodě monumentálnějšího přistřihu,
než jej dával domov, na břehu Baltu v Sasnitz na ostrově
Rügen. Ale tentokráte bere Pekař s sebou některé pomůcky

odborné práci a již na cestě Slezskem, při zastávkách
Breslau, Neusse, Brieg, Liegniiz, Sagan, jest především hi

storikem, který si oživuje s kvasivou vnímavostí staleté
svazky mezi Cechy a slezským krajem, obohacuje svého
jdueha sterými vjemy ž krásných měst, v nichž soužití němec

kého a slovanského lidu vytvořilo tolik hodnotných pamá
tek. Při čtrnáctidenním pobytu na ostrově, obetkaném zá
řivými pověstmi o slavném Arkunu a jeho pádu, hlásí -se
v něm pak ovšem ihned rovněž kritický badatel, který do
vede několika slovy stranou odsunouti sebe dojemnější, ale
planou legendu, starý realista neúplatného poznání. Mnohem
silněji než líbivé pověsti z příliš mlhavých oblastí dávných
věků zaujala ho tu touha byť jen v stručné zkratce poznali
ty stěžejné body německého severu, které v dějinném vý
voji rozličných dob měly přední úlohu a kde se dědictví
minulosti tak bohatě družilo světovému rozběhu souvěké
říše. V několika málo dnech projíždí tedy hansovními městy
od Stralsundu přes Lübeck do Hamburgu, odkud se pak stáčí
přes Magdeburg, Zerbst, Dessau konečně na Leipzig a Meis
sen, všude v takřka stenografické zkratce v mysl si vliskuje
působivé dojmy oka a připomínaje sí při tom zejména, kde
dějiny jeho vlasti přišly v dotyk s těmito milníky němec
kého národního postupu.

V Leipzigu zvláště význačnou, zastávkou se mu stal
Lamprechtův seminář hospodářských dějin, kde se seznámil
i s předním odborníkem v otázce východoněmecké koloni-
sace, Rudolfem Kötzschke. Návštěva ta přiléhala těsně za
měření jeho tehdejšího badatelského vý'vcje. Uvolniv se
v prvních letech nového století poněkud z úkolů, které mu
byla před tím doba sama na mladá bedra složila, hledal
Pekař trochu tápavě nové thema, do něhož by se úplně za
hloubal s plnou svobodou zvídavého zájmu,- a nejvíce ho
zlákal problém státního a společenského ústroje Cech doby
raného a románského středověku. Osvětlili tuto dobu, která
včlenila naši vlast do velikého společenstva západní kul-
iurý, ale předcházela vlastní proud německého osídleni, je
vilo se mu tím lákavějším, ježto to znamenalo zároveň řešili
nosné otázky souvěkých středověkých dějin vůbec a záro
veň vyprostili svízelný problém vzájemného poměru staré
slovanské a germánské společnosti i jejích základních řádů
ž objetí rozličných romanticko-dilentantských fheorií, které
se na ně zvláště ve stínu Zelenohorského rukopisu byly na
věsily. Razili si tomu cestu nejen zcela induktivním, bez
předsudku pojatým studiem všech souvěkých pramenů, ale
také s užitím nových method agrárně-kritíckých, vyrostlých
zejména v Německu v důsledku průkopnických prací Mei-
tzenových a Lamprechtových, vábilo Pekaře tehdy stejr '
jako jeho polemický sklon nalézal' zároveň vděčné pole ve
sporech o Slovanskou Zádruhu -i.o vývody, jimiž se ruský
badatel Jasinskij snažil dokázali zásadně slovanskou svéráz
nost středověkých řádů českých. Zabírá se proto Pekař opět
do novější monografické literatury německé, zaměřené pře
devším svízelnémú sporu o míru původní svobody a ne
svobody zemědělců v nejstarší středověké společnosti, a čet
né referáty jeho o těchto spisech zůstaly trvalým dokladem
jeho zájmu na těchto věcech, stejně jako pokus o užití mei-
tzenovských method při jihočeské vesnici Kojákovicích.
Baltu si vzal roku 1902s sebou výběr starých pramenů li. a
12.věku, aby v prázdninovém klidů jejich excerpcí získával
žádoucí materiál výpiskový chystanému dílu, kde hodlal
na široké základně srovnávací dospěli úplně jinému obra
zu české společnosti doby hradištní a románské, než jaký
epigony Palackého byl zobecněl, obrazu, který značně zmir
ňoval zejména předpoklady bytostného rozdílu původních
řádů slovanských a germánských. Ale jako tak často v ži
votě Pekařově stočila i tu náhoda směr jeho práce zcela ji
nam, než sám zamýšlel.

Při četbě starých pramenů narazil na legendu o sv. Vác
lavu t. zv. mnicha Kristiána, která od dob Dobrovského pla
tila ze podvrh 14. věku. Zapochyboval o správnosti tohoto
soudu a domněnka, že tu vskutku máme nadmíru cenný pra
men 10. věku, „nejstarší kroniku českou", ovládla ho lak,
že se po návratu do Prahy ná podzim 1902dal se skutečnou
vášní v zápas o dokázání svého přesvědčení. A pro odpor
některých odborníků stala se věc, která měla býti jen epi-
sodou, vzniklou in margine jiné větší práce, ústředním ohnis
kem Pekařových námah badatelských po více než tři Jeta.
Složitý soubor českých legend 10. věku se stal mu vůbec
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předmětem velmi podrobného bádání a rozhodl se posléze,
že otázku zjitřenou nekonečnými polemikami domácími před
nese cizímu fóru vědeckému obšírným německým spisem.
Ale tu mu nestačila dosavadní základna rukopisná, na níž
spočívaly edice starých legend. Jde za spletí starých textů
do knihoven a rozšířil roku 1903svou pout za nimi i daleko
do ciziny. Na jaře toho roku popřál si ovšem nejdříve krát
ký rekreační výlet na jih ke Gardskému jezeru, ale nepřízeň
počasí, která ho kdysi uvítala v Abbazii, zůstala mu i nyní
věrna, takže poměrně rychle zakončil i tento svůj zájezd do
italské oblasti letmou návštěvou Verony a Benátek. A ne
vedlo se mu o mnoho lépe ani, když pak v srpnu znovu
zajel Baltu, tentokráte do Misdroye s úmyslem, že shlédne
také poviselský kraj s Danzigem, kde věděl o některých vý
znamných rukopisech. Spatná pohoda stihla ho i tu, takže
rychle utekl se před ní do Berlinu a domů. Návštěvu krajů
posvěcených památkou mučednické smrti sv. Vojtěcha pro
vedl opravdu až roku následujícího, 1904,když byl před tím
delší dobu pobyl ve Wienu, hledaje v knihovnách rozličné
rukopisy starých legend, ale probíraje při tom i některé pí
semnosti valdštejnské. Prázdninová cesta vedla ho ’tehdy
znova přes Slezsko nejprve do Posen a Gnesen hrobu
velikého biskupa a mučedníka českého. V Marienburgu a
jiných městech dolního Pcvislí jde po stopách německého
řádu s důkladnou přípravou z vědeckého díla svého učitele
Jaroslava Golia. V Danzigu a v okolních lázničkách Soppotu
a Westerplaie popřál si Pekař chvíli prázdninového oddechu
ve slavném ovzduší šedavého Baltu,- ale pak šel hon za
rukopisy rychle dále do Kčnigsbergu a zase zpět přes Berlin
do středního Německa.

Jena i Bamberg otevřely mu tehdy své knihovny, v
Erlangen, obnovil letmo vzpomínky na svůj tamní pobyt
před desíti lety, Rotenburg nad Tauberou zalahodil jeho lás
ce středověké malebnosti a v Regensburgu stanul na pů
dě, která ho kdysi tolik zajímala v rámci vrcholné krise
friedlandského vévody, nyní však němu mluvila mnohem
více jako hlavní ohnisko, odkud v 10.věku do zemí českých
především pronikala západní křesťanská kultura. Pekař si
zvláště zamiloval toto město velebných románských chrámů
s věčným šumotem mladého ještě Dunaje, ale také do Můn-
chenu ho zavedla snova neúnavná pout za rukopisy legend,
v níž pak pokračoval i roku 1905.Tehdy to byl zase Hildes
heim, Quedlinburg, Goslar, Wolfenbüttel, tedy místa vesměs
stěžejná v dějinách raného středověku německého a zároveň
důležitá i v tehdejších stycích Cech s Říší. A cestu zakončil
i tu několikadenní studijní-pobyt v Berlinu.

Tak dozrál veliký německý spis Pekařův o svatováclav
ských legendách, který roku 1906vydal vlastním nákladem
s nemalou obětí peněžitou ve vzorné úpravě, práce, do níž
vložil několikaleté úsilí a námahu nevyhýbající se ani zcela
drobným pěšinkám badatelských zacházek zjištění zdán
livě zcela podružných jednotlivostí. Veliká práce přinesla
však svému původci těžké zklamání tím, že nenalezla v ně
meckém světě, ani jinde v cizině náležitého ohlasu. Z části
vinou ne dosti obratného umístění na knihkupeckém trhu,
pak ale především pro sumárně nespravedlivý odsudek,
kterým ji jako kacířský čin proti ustálené tradici postihl
v důležitém časopise německých mediaevistů Osvald Holder-
Egger, vynikající znalec středověkého kronikářství, ale tehdy
již značně přestárlý a nepřístupný novým hlediskům,- zvláště
když byly u Pekaře předneseny způsobem trochu odlišným
od obvyklé observance a rutiny nadto v němčině, která ne
byla ani dosti pružná, ani acela bezvadná.

Poměrně hluché vyznění veliké práce znamenalo tehdy
v Pekařově životě opravdu zlé zklamání tím spíše, že se zá
roveň octl na jakési křižovatce svých pracovních výhledů.
Několikaletá robota ve spleti staročeských legend mu zatím
vydala vše, co mohla, ale odňala mu zároveň náladu tomu,
aby se vrátil tam, odkud ní byl roku 1902vyšel, veliké
práci o státních a společenských řádech doby přemyslovské.
Rozloučil se i s tímto thematem obšírnou úvahou o problému
žup a správního rozdělení starého českého státu, vydanou

1906v Gollově památníku, a v pochybnostech o tom, kdat
má nyní nasadili badatelské rádlo, nalezl východisko v delší
dovolené z učitelského úřadu, kterou hodlal strávili předa*
vším v cizině.

Pekařův pobyt ve Francii a cesta po zápach
ním pomezí Říše

Vědomí, že dosud vlastně nepoznal takřka nic z román-*
ského světa, té bytostně důležité složky západní kultury,
ovládlo Pekaře tehdy zároveň s pocitem, že se blíží čtyřicítce
s hlavou skloněnou stále hlouběji psacímu stolku a se zra
kem trochu příliš upoutaným zcela určitým závazkům ba
datelským v studeném osamocení staromládeneckých zvyků.
Nebylo třeba přece jednou trochu volněji se rozletěli do
vzdálenějších krajů a projiti lázní prostředí zcela jiného, než
dával domov a životním slohem s ním příliš příbuzné ovzdu
ší rakousko-německé? Především Francie ho zlákala a v lednu
1907 zakotvil na několik měsíců v Paříži s úmysly značně
podobnými jako před dvanácti roky v Berlinu. Žádná určitá
otázka badatelská ho tu však nezatěžuje, nýbrž obecná touha
poznali francouzský mrav, kulturu i stát, sžíti se, pokud to
možno, s cizím románským světem a stáli se zase pokornýní
žákem toho největšího učitele, životního proudu, který
strhuje veliké národy na jejich pouti do budoucna stála
novým cílům a dílům.

Snaže se především ovládnouti francouzský jazyk s pocti
vým úsilím se podrobuje konversačním hodinám, vyhledá
vaje i divadlo jako místo poutavých lekcí a navštěvuje vy
sokoškolské přednášky rozličných profesorů se zvídavostí
tak svěží, jakou by si sotva dovedl zachovali jiný muž jeho
věku a věhlasu. Pokouší se jednou dokonce o francouzskou
stilisaci dopisu, jímž dává Gollovi obšírnou zprávu o svých
podnicích a zkušenostech na pařížské půdě, o nichž se vůbec
bývalému učiteli zpovídal v dlouhých, zajímavých listech.
Francouzské prostředí ho v mnohém příjemně překvapilo a
přineslo mu vnitřní obohacení, ovšem vždy jen jako cosi, co
můžeme miti rádi, ale s čím sami nikdy nesplyneme v zcela
domáckém, byť i někdy svárem zachmuřeném společenství,
jaké mnohem spíše pociťoval ve velikých ohniscích němec
ké kultury. S badatelským světem francouzským, Arnošta De
nise v to počítaje, navázal proto jen zcela plaché styky, sna
že se zachovali úplnou volnost kritického pozorovatele ži
votního celku francouzského. Tak ho zaujala velmi tehdejší
kampaň francouzských konservativců proti Rousseauovi jako
duchovnímu otci radikálního demokratismu a přednášky Ju-
lesa Lemaitra, v nichž vrcholila, měly v něm velmi pilného
posluchače. Také tehdejší doznívání tuhého zápasu o roz
luku církve a státu sledoval důkladně a tyto otázky veřej
ného života třetí republiky ho zabavily vůbec mnohem více
než u jiných návštěvníků „města světla" tak obvyklá pout
po museích. Mnoho rozkoše mu přinesly, i jarní výlety do
pařížského okolí a opravdu osvěžen vracel se do Prahy
přes Basel a München s úmyslem, že za několik měsíců zno
vu se vydá na výboj západního světa, aby svůj názor oi
něm náležitě ucelil.

Opravdu již v létě téhož roku vidíme Pekaře zase nst
cestě tímto směrem. Především uznal však, že musí spatřili
také tu část Německa, v níž dotyk se západní, románskou
kulturou zanechal nejsilnější stopu, Porýnsko. Navštívil
Mainz, Koblenz, Kölln, Aachen, hlavní zářivá sídla starého
německého císařství, a přirozené byla odtud i další pout do
nizozemské oblasti, kde se germánský živel tak osobitě-stýká
s vallonským, do Lüttichu, Brusselu, Gentu a Brügge. Půvab
těchto měst, v nichž zase zejména pozdní středověk skvělého
„podzimu gotiky" nahromadil své nejkrásnější poklady, pře
kvapil ho stejně mile jako krátký oddech u Severního moře
v Ostende. Přes Amiens jde to pak zase na Paříž, ale tento
kráte pouze ke krátké zastávce v letním žáru, před nímž Pekař
rychle uniká do horské oblasti románského Švýcarska, do
Ženevy a Montreux, aby pak v Interlaken a Brunnen ve
stínu věčného sněhu bernského Oberlandu pozdravil první
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idny vlídné jeseně. Při konečném návialu poznal pairicijský
Augsburg a zastavil se zase v milovaném Regensburgu.

Tak měl za sebou rok velikého rozběhu po Evropě, v
Jlěmž se snažil jaksi obnovili ilusi studentského mládí, ale
zároveň skončil význačné údobí svého života. Při ryze muž
né zdrženlivosti, kterou Pekař zachovával i vůči nejlepším
přátelům v otázkách niterných hloubek duše, nelze nikterak
odhadnouti skutečný dosah těchto zkušeností pro jeho další
vývoj; jistě však nebyl malý. Krise, jež tu nepochybně by
la, jevila se když ne překonána, aspoň překlenuta slunnější
pohodou citovou a zároveň vstupuje badatel do mnohem vy
rovnanějšího a radostnějšího údobí své tvorby, po letech
polemického tvaru ke klasickému se vyrovnávání se záha
dami minulosti jasným zřenířn a citovým chápáním. Nej-
krásnější dílo „Kniha o Kosti" vzniká tehdy v doprovodu
methodicky nejznamenitějšího výkonu důmyslné práce o ka
tastrech. Vedle učence dozrává i umělec tvárného slova a
muž schopný mluviti svému lidu a za svůj lid pádně
i teple s pružností plastického ražení, v níž literární historik
Jay mohl snad poslihnouti určitý, byt jen spíše podvědomý
Vliv francouzského ovzduší, nedávno blíže poznaného.

IPřil nutí rodné půdě po evropském rozběhu

Samého Pekaře nasytila tato vrcholná úroda vlastního
ducha tak, že mu odňala veškeru potřebu opouštěli rodnou
hroudu i chvilkovými zájezdy do ciziny. Od podzimu 1907
lež do září 1911neopustil Cech a pak to byl jen krátký výlet
na zotavenou, který učinil do Dánska a při němž měl několik
idní vlídné zahálky zejména v drobných lázničkách Molle
,u Kullenu v nejjižnějším Švédsku. A pak na dlouhá, dlouhá
léta zůstává zase domov, především Praha, rodné Turnov
sko a milovaný Hradec Jindřichův se svými archivními po
klady, světem, který vyzrálému a ve své bytosti pevně vy
hraněnému muži úplně postačuje životnímu dílu s jeho
radostmi i strastí bez potřeby nových rozběhů do zahraničí.
Hrozná smršť světové války je pak ovšem i v následujících
letech zcela znemožnila svou závorou, která podstatně ztí
žila i duševní styk s cizinou, ležící za dlouhými čarami stře
leckých zákopů, jež protáhly Evropu na západě i na východě.
Pekařův zrak snažil se tu ovšem v soumračném ovzduší ve
likého zápasu s tím větším úsilím pronikali do dálky s na-
piatým úsilím o odhad toho, co čeká Evropu i jeho vlast po
konci boje. Veliká řada hustě popsaných zápisníků z těch
let s kritickým sběrem zpráv, jak jich bylo lze dosáhnouti,
.ukazuje nejlépe velikou šíři rozhledu, s nímž náš učenec
'denně sahal na tep horečkou zmítané době. Kdejaký cizí
list vyexcerpoval tu v skutečném honu za fakty, z nichž
bylo lze činili aspoň jakousi diagnosu přítomného a budou
cího stavu lidstva. Německé listy z Ríše, ale také „Pester
Lloyd" měly v Pekařovi takřka vědecky svědomitého čtená
ře a jistě nebylo mnoho duchů, kteří by byli s takovou sou
stavností kritickým důmyslem z proudu denních zpráv do
vedli vyčísli podstatné rysy základních směrnic gigantické
ho zápolení.
) Jeho závěr postihl Pekaře ovšem již v předvečer pade
sátky jako muže, který soustřeďuje síly dovršení svého
Vědeckého díla, ale nevyhýbá se ostrým polemikám a publi-i
Cisiickým kampaním, ve kterých znova a znova zdvihá va
rovný hlas veliké zkušenosti a prozíravosti, když se obává,
že jeho národ ve zmatcích nové Evropy nejde nejsprávněj
ší cestou. Přitom však jen nerad již opouští své knihy a tišinu
prosté pracovny. Vyhýbá se dosti i přílivu cizích hostí,
který nyní Prahou mnohem více vířil, než v předchozí době,
a ještě tíže se odhodlává ke krátkým zájezdům do ciziny.
Tak si roku 1923,právě, když se zase chystal největšímu
náběhu badatelskému ve svém Žižkovi, zajel na několik dní
Ido Krakau, kde zejména středověké a renesanční památky
ho potěšily. Ale o několik let později, kdy veliký balvan
nového pojetí husitské doby před ním již trčel aspoň v hlav
ních rysech přisekán v plasticky výraznou postavu, zachvá-
iila ho přece touha uviděli aspoň ze slunného jihu evropské
ho trochu více, než se mu dosud podařilo. Slo tu zejména
O vlašský svět.

Do hlavního ohniska antické a křesťanské
kultury

V žádosti o dovolenou podotkl tehdy Pekař přímo, že
si jako historik musí vyčisti příliš malou znalost Italie a Ší
ma, hlavního ohniska antické i křesťanské kultury. To bylo
jistě pravdivě cítěno, zároveň však působilo naň svůdné
i suggestiva! vylíčení méně známých krás Italie, pokud leží
stranou hlavních turistických cest, jímž ho vábil přítel Ame
Novák. Roku 1927rozjel se tedy opravdu přes Benátky do
Assisi a Sieny, dotkl se Bologne, Florencie i Rima a sliboval
si, že znovu se sem vrátí do prostředí, v němž ho tehdy
zvláště zaujala osobnost velikého renesančního literáta a pa
peže Eneáše Silvia Piccolomini v souvislosti s jeho výraz
ným pochopením husitské otázky. Nepomýšlel však při tom
nikterak na skutečnou badatelskou cestu, když se roku 1930
opravdu znova vydal přes Alpy právě ve chvíli, kdy dosa
hoval šedesátky. Ale cestu provázel nezdar. Zlomil si ruku
na samém prahu Italie u Gardského jezera a byl nucen vrá-
titi se zpět z toho posledního zájezdu do ciziny, jímž jeho,
prudhľou diskusí o jádro husitské otázky trochu znavená
duše hledala vlahé osvěžení. Ve zbývajících sedmi letech
životního sklonku neopustil již domova, ale v duchovém
ohledu se ani tehdy nevzdal smělých zájezdů do nových,
cizích oblastí.

V souvislosti s Pekařovou rektorskou přednáškou o nové
periodisaci českých dějin to byl zejména hluboký záběr do
filosoficko-sociologické literatury. Podobně jako kdysi v mla
dých letech hledal u Karla Lamprechta nové methodické
podněty výstižnějšímu řešení zásad nejštarších dějin spole
čenských, obrátil se nyní, když stanul před mnohem obsáh
lejším problémem celkového pohledu na podstatu národního
vývoje dějinného, o pomoc zásadní noetica historického
poznání, jak ji v Německu tehdy rozvinuli zejména H.
Rickert, Max Weber, M. Heidegger, W. Dilthey, a ovšem
také Vlach B. Croce nebo Rus N. Berdjajev. Byla to
podivuhodná pružnost ducha, s jakou dovedl stárnoucí
učenec plodně zachytili nárazy tolika rozličných myšlenko
vých směrů 4 hesel, vyrostlých na poli obecné filosofické
úvahy, na něž byl dosud jen zřídka zabloudil; a stejně ne
všedním výkonem se osvědčilo i nové zpracování valdštejn
ské otázky, němuž roku 1934podnět dalo výročí tragedie
friedlandského vévody a které znamenalo pro Pekaře rovněž
návrat do doby mládí se zkušeností dozrálou čtverem de
sítiletí. Tentokráte však neobešla již německá věda přezíravě
kolem významné knihy. •Poslední prací velikého českého
dějepisce před jeho odchodem na věčnost byla úprava její
ho německého překladu, který čelné berlínské nakladatel
ství v roce jeho smrti vydalo a který měl v odborných
kruzích zasloužený úspěch, stejně jako brzy potom vydaný
německý překlad Pekařových úvah o smyslu českých dějin
a jejich periodisaci. To byl důstojný závěr jeho dlouholetých
styků s cizinou, které nebyly nikterak věcí náhodného roz
maru, nýbrž organicky včleněnou složkou bytostného vý
voje, jejíž působení lze dobře postihnouti krok za krokem
také v životním díle velikého učence.

malé národy

Emanuel V ajtauer:

Poplach v emigraci

ŕ j ' ato válka byla zahájena na straně anglické a severo-
_L americké z rozhořčení nad tím - podle jejich propa

gandy - že Osa odbourává nezadatelná práva malých ná
rodů na vlastní státní existenci. Tato citová politika, uměle
rozdmýchávaná, byla diplomaticky vyjádřena v lak zvané
Atlantické chartě, na které se usnesli před půl druhým rokem
Churchill a Roosevelt při schůzce v Atlantiku na lodi Poto
mac. Podle charty cílem války, která se vede proti Ose, je
zabezpečili každému národu, aby byl pánem na vlastním
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národním území a zvolil si vládu podle svého svobodného
uvážení.

Meziíím loď Poíomac byla potopena a v posledních tý
dnech jsme byli svědky, jak se potápí i slavnostně prohlá
šená charta Atlantická. Těchto několik vzrušených týdnů
je nutno aspoň v hlavních obrysech zachytit.

V líčení přidržíme se hlavně úředních nebo poloúřed-
ních prohlášení.

Začalo to s Poláky. Bývalému Polsku, jak známo, za
ručila jeho hranice Velká Britannie a dala mu bianko šek,
aby zahájilo novou světovou válku při prvním pokusu ko
hokoli dotknout se jeho hranic nejen západních, ale i vý
chodních. Poláci toho plnou měrou využili a novou
světovou válku skutečně rozpoutali. Atlantická charta
se jim stala zárukou i se strany. Rooseveltovy, že, vy-
hraje-K západ, bude Polsko v dřívějších hranicích obno
veno. Ale za postupu Sovětů v letošní zimě zapomněli
bolševici na svou obvyklou diplomatickou obezřelost a vi
douce se už v králku na území polském, zahájili současně
i ofensivu politickou. A jednoho dne četlo se v úředním pro
hlášení bolševickém, že Sověty si činí nárok na polovinu
bývalého Polska. Argumenty bolševické byly chytrácky
voleny. Opíraly se dokonce o Atlantickou chartu dokazují
ce, že Ukrajinci a Bělorusové mají v duchu této charty prá
vo na spojení. Překvapilo na tomto bolševickém prohlášení
to, že po prvé se dovolávalo i argumentu panslavistického.
Jestliže prý lato válka něčemu naučila, pak tomu, že slo
vanské národy nesmějí žiti v rozporech, ale v duchu vzá
jemné důvěry, nemají-li býti podrobeny národem jiným.
Dosavadní činnost polské vlády emigrantské dokázala prý,
že vláda nežije v souhlase se zájmy lidu polského. Láme jed
notnou frontu národů slovanských. Zájmy národa polského
jsou prý v boji za vlast a za užší svazky přátelství a důvěry
s národy ukrajinským a běloruským, jakož i s ostatními ná
rody sovětské unie.

Diplomatické bomby bolševiků

Tento panslavistický argument ukazoval Polákům, že
se bolševici nespokojí ani s polovinou bývalého Polska,
nýbrž že si dělají nároky na bývalé Polsko celé „jménem
jednotné fronty slovanské". V interviewu v americkém ča-
sopise Life polský vyslanec Dawieski doložil to prohláše
ním, že sovětské Rusko chce vlastně zvrátit mír brest-lilev-
ský a nabýt území polského v rozsahu, jaké mělo před první
válkou světovou. Bývalý velvyslanec severoamerický
v Moskvě, Davies, to v íémže listě potvrdil.

Prohlášení Moskvy působilo přirozeně jako bomba mezi
polskou emigrací. Sikorski se chytal jak anglické garancie
z roku 1939 tak Atlantické charty, a žádal od Churchilla
i od Roosevelta, aby u Stalina intervenovali, ale Sověty
daly najevo, že si v této věci nedají od nikoho diktovat.
V Moskvě začaly vydávat polský list Wolna Polska za
redakce známé polské komunistky, jež je členem Nejvyššího
sovětu, a lisí propaguje Pols kp sovětské. Do moskev
ské Pravdy pak napsal Kornejčuk článek, kde za požadavek
spojení sovětských a polských Ukrajinců a Bělorusů se po
stavil jako za věc, o které se nedá diskutovat. A jeho pro
jevu dodal Stalin váhy tím, že Kornejčuka hned nato jme
noval náměstkem komisaře záležitostí zahraničních.

Potom přišla druhá bomba z Moskvy. Tentokráte šlo
o Balkán. Na území bývalé Jugoslavie udrželi se v bosen
ských lesích partyzáni, kterým v čelo se postavil bývalý
zaměstnanec sovětského vyslanectví bolševik Lebeděv. Po
něvadž válečný zřetel Osy byl obrácen jinam, podařilo se
moskevským rejdům, že v horách a v lesích bosenských
po několik měsíců existovala sovětská „republika". Té nyní,
jak známo, Němci udělali rázný konec. Ke konci března
objevil se v londýnském deníku Daily Worker, který paiřf
anglickým komunistům, článek londýnského vyslance So
větů, Majského. V tomto článku vystupuje Majský proti
tomu, že Londýn poskytl útulek a politicky podporuje emi
grantskou vládu exkrále Petara a jeho ministra vojenství
generála Draga Michajloviče. Podle Majského bývalé Srbsko

dokázalo, že je přívržencem Sovětů a nikoli Londýna. Mezí
řádky to znamenalo, že po válce má právo být komunistic
ké. Majský žádal v článku, aby emigrantská vláda „zrádců4
Petara a Michajloviče byla z Anglie vypověděna. V odpo*
věď nato exkrál Petar sepsal ostrý manifest proti Sovětům^
ale Eden nedovolil, aby manifest byl uveřejněn.

Sověty vypustily tak kocoura z pytle. Úředními projevy,
ohlásily nárok na půl Polska a na srdce Balkánu. Ale pan-«
slavistickým argumentem naznačily, že jejich nároky jdou
dále. To vyvolalo rozruch nejen mezi emigranty, ale také
u jejich ochránců. Zvlášť ve Washingtonu se začali ptát,
kam až jdou vlastně nároky bolševiků a co vlastně obsahují
tajné klausule dvacetiletého paktu spojeneckého, který před
časem ujednaly mezi sebou Sověty a Anglie. List Washing
ton Herald vyslovil mínění, že Anglie obětovala mimo jiné
Sovětům i Francii, na kterou si Sověty činí nárok z důvodů*
že už před válkou byla ze 40 procent komunistická.

Znepokojení v Severní Americe

Svět byl pojednou svědkem velké vlny nedůvěry v Sei»
verní Americe vůči Sovětům. Mluvilo se o tom, že Sověty
chtějí nejen Finsko, ale ostatní země skandinávské, aby do
sáhly přístupu Atlantickému oceánu, že chtějí znovu při»
vtělit státy baltické a zrušením míru brest-litevského se do
stat do střední Evropy, že nárokem na Srbsko ohlašují nárok
nejen na Bessarabii a Rumunsko, ale i na Dardanelly a vůbec
celý Balkán. Komunistická minulost otvírala Sovětům po
dle jejich mínění právo na Francii, ale přirozeně i na Špa
nělsko. Této nedůvěře byl dán i výraz úřední. První se ozval
velvyslanec severoamerický v Moskvě Standley, který pro-,
jevil údiv, že se sovětskému lidu úmyslně zatajuje, jak svými
dodávkami Amerika Sovětům pomáhá. Vytváří se prý tak
dojem v Sovětech, jako by Sověty bojovaly samy. Bylo ovšem
popřeno z Washingtonu, že tento projev je úřední. Ale téměř
současně ozval se náměstek presidenta Roosevelta Wallace,
který v Delaware neřekl mimo jiné nic menšího, než toto:
Je nutno se opřít proti tomu, aby se v Sovětech znovu
neuskutečňoval írockystický názor o revoluci světové.
Wallace nemohl říci, jak si to myslil: Vy tam v So
větech děláte revoluci světovou! Ale tohle nestrpímel
Použil tedy stínu Trockého a mluvil, jako by v So
větech u moci byl Trocký a ne Stalin, Ale věděl, že
Stalin bude dobře rozumět. A že také bude dobře
rozumět jeho dalšímu výroku : Nemá-li hnedpotétovál*
c e nastat třetí válka světová, musíme vědět, co kdoj
chce.

Eden byl povolán Rooseveltovi raportu, aby objasni^
co vlastně ujednal před válkou německo-sovětskou s bolše
viky. čemu se všemu přiznal, nevíme, ale máme o politice
anglické dvě vzácná svědectví, která byla vydána za poby»
tu Edenova ve Washingtoně.

Londýn hází malé národy přes palubu

Prvním je článek Times ze dne 10. března. Možno jej
považovat za jakési přiznání Anglie, že při sjednávání paktu
dvacetiletého se Sověty obětovala těmto polovinu Evropy.
Malá státy jsou tu po prvé s veškerou anglickou brutálností
hozeny přes palubu. Dějiny prý dokázaly, že bezpečnost
východní Evropy nemůže být zaručena skupinoií
malých národů, ani když jim pomáhají moc
nosti západní. Vývoj dokázal, že hranice Anglie jsou
na Rýnu a hranice Sovětů na Odře, zatím co hranice Se
verní Ameriky jsou u Dôveru. Anglie musí úzce spolupraco
vat se Sověty, má-li „sjednocenou Evropu" uchránit, poně
vadž prý Stalin má pravdu, že Německo není možno zničit.
Anglie se Sověty mají si tedy rozdělit Evropu ve dvě sféry,
vlivu a nad nimi bdít. Anglie nad státy západně od Ně
mecka, Sověty nad státy východně od Německa. Úkolem
Anglie je vytvořit atmosféru důvěry mezi Anglií a Sověty.
A úkolem malých států na východ od Německa je, vytvořit
přátelský poměr Sovětům. Toto „přátelství" považují prý
Sověty za nezbytné.
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Za necelé dva íýdny promluvil Churchill. Musel vzít
V úvahu stále rostoucí pocit evropské solidarity a jal se
mluvit o sobě jako o dobrém Evropanu, který je si vědom
vysoké civilisace evropské. Tato skutečnost bude podle ně
ho po válce vyjádřena tím, že bude utvořena Rada Evropy
pro státy, které v Evropě zbudou po ukojení choutek sovět
ských. Myšlenku pak rozvedl nový článek Times ze
23. března, ve kterém se praví, že rada evropská se
bude skládat ze tří mocností, z Anglie, Spojených států a
ze sovětského Ruska. Ostatní státy nebudou v ní miti hlasu.
Budou muset se seskupit ve větší federace a teprve federace
obdrží poradní hlas. Vůbec malé státy v době letecké války

v době tvoření velkoprostorů musí se prý dívat docela
jinak na politické dění. Po této válce nebude místa, pro
národ, který by se pokoušel udržet svojí ilusorní ne
závis 1o s t tím,, že by přebíhal jednou na tu, po druhé
na onu stranu a využíval soupeření velmocí. Také pojem
neutrality patří do starého haraburdí. Pro velkou většinu
malých evropských národů neutralita nepřináší už ani
v míru ani ve válce žádné bezpečnosri. Rovněž p o j m y m i-
nulosti, jako sebeurčovací právo a nezávis-
1o s t musí prý dostat jiný výklad. Národní práva, národní
svébytnost a národní vývoj velkých i malých národů ne
smí opět nabýti takových tvarů, aby byly neslučitelné
s povinností společnou.

Výbuch zoufalství u malých a nová sprcha

To bylo dokonalé odzvonění Atlantické chartě. Také to
lak malé státy pociťovaly. Odpověděly velmi podrážděně.
Ve Švýcařích se ozvali, 'že tedy vlastně má být Evropa
ovládána třemi mocnostmi, z nichž ani jedna není čistě
evropská. A nejdůrazněji jménem malých národů se ozval
emigrantský ministr zahraničí uprchlé vlády holandské van
Kleffens, který připomenul mocnostem, jaké oběti pro ně
malé svedené národy přinesly a kde by dnes byly velmoci,
kdyby nebyly za ně bojovaly bývalé Polsko, Norsko, Ho
landsko, Belgie, Jugoslavie a Řecko. Není proto pravdou,
že jen velké národy přinášejí největší oběti pro mír. Také
bývalý předseda norského parlamentu Hambro se ozval
proti názorům Times prohlášením, že pouhá myšlenka, že
nějaký jednotlivý národ má organisovat mír za ostatní, je
porušením Atlantské charty. Ale byli poučeni, že tentokrát
nemluvil Times jen za vládu anglickou. Severoameričan,
s-tátní podtajemník Summer Welles prohlásil, že největší
chybou minulosti bylo, že se malým státům ponechalo tolik
moci a volnosti. A jeho kolega, státní podtajemník Berle, vy
slovil názor, že vzhledem vývoji letecké války nemůže
již býti žádných nárazníkových států mezi velmocemi. Bý
valý severoamerický velvyslanec v Moskvě Josef Davies
v rozhovoru se zástupcem listu Life prohlašuje, že strategické
hranice mají přednost před sebeurčením. A novinářský
mluvčí Rooseveltův Raymond Clapper v N. Y. Herald Tri
bune říká, že Atlantická charta se stala bubnem, kterého kde
kdo zneužívá pro svoje cíle. Spojené státy nejsou prý nijak
ochotny bojovat za neporušení kterékoli hranice v Evropě
před r. 1939nebo za znovunastolení tehdejších vlád, nebo
pochybných režimů. A tento světový rozhovor uzavírá dů
stojně úřední sovětská agentura Tass: „Sikorski, de Gaulle,
Giraud a králové ve vyhnanství jsou stejně jako Atlantická
charta jen mrtvou přítěží, která musí být hozena přes palu
bu podobně jako svoboda malých národů. Anglie nemůže
napříště dělat politiku rovnováhy evropské, nýbrž rovno
váhy světové. Nemůže existovat v nějakém míru, namíře
ném proti Sovětskému svazu". A na všechny pokusy Wa
shingtonu a Londýna vynutit ze Sovětů otevřené přiznání
jejich cílů odpovídají z Moskvy suše: Napřed je třeba vy
hrát a pak se teprve může mluvit o válečných a mírových
cílech.

/•Místo charty Atlantické charta Evropská

Tak v měsíci březnu a dubnu 1943byla pohřbena Atlan
tická charta. "Malé národy, které se daly strhnout ke zradě
Evropy v naději, že jen u Anglie a u Spojených států na

leznou porozumění pro svoji samostatnost, stojí tu náhle
jako ze sna probuzeny. Obě oceánské mocnosti jsou ochotny
kterýkoli z nich obětovat Sovětům nebo svým vlastním,
neevropským zájmům. Nejpozoruhodnější na tom je, že ani
veliký národ, jako jsou Francouzi, nenašel u válčících moc
ností nejmenší vděčnosti za to, že se pro ně obětoval. Jed
nají, jako by Francie byla jen jedním z malých států a ne
existovala jinak, než jen jako předmět na rozebrání. Ani do
Evropské rady není přibrána, snad proto, aby se Sověty „ne
urazily", že jim tento „ze 40 procent komunistický národ"
chce někdo upírat.

Výsledkem rozhovorů a diskuse byly zlověstné rady ná
rodům evropským, aby se přizpůsobily Sovětům, zapomněly
na jejich minulost a odevzdaly se jejich vlivu. Ale i ten
národ, který by chtěl opravdu zapomenouíi na bolševickou
minulost z doby revoluční, nemůže nevidět přítomnost, o
které mluví příšerný nález společného hrobu 12.000odpra
vených důstojníků polských. Na tomto příkladě je vidět,
že bolševici se nijak nezměnili od dob revoluce. Jako tehdy
oddělovali od prostých zajatých vojáků každého důstojníka
podle oděvu nebo podle inteligentnějšího obličeje, a jako
rozené kontrarevolucionáře je odstřelovali, téže metody po
užily i nyní ke svým „slovanským bratřím" a spojencům,
Polákům. Důstojníky vybrali a pobili. Ukázali tak světu,
jak by hospodařili v Evropě, kdyby jim ji oceánské moc
nosti vydaly.

Evropské národy poznávají, že jejich spása je nikoli
u těch mocností, které je chtějí chránit před- bolševismem
paktováním a handlováním s bolševiky, nýbrž jen u těch
velmocí, které si vzaly za svůj historický úkol bolševiky
zničit a tak před nimi Evropu zachránit.

A ty, které ještě před čtyřmi roky věřit nechtěly, mají
nyní možnost si uvědomit, že když už vývoj nutí malé státy,
aby mnoho slevily ze své suverenity ve prospěch velkého
společného celku politického a hospodářského, pak že
je výhodnější, když se spojí vzájemně státy, které bytostně
do jednoho celku patří a nedají si do svých záležitostí mlu
vit silám, které celou svou podstatou patří jinam. Evropa
patří Evropanům. Mé budoucnost jen tehdy, když ji budou
dělat Evropané, a nikoli mocnosti evropské periferie, jako je
bolševická mocnost stepní a obě mocnosti oceánské.

Evropa může být zajištěna nikoli chartou Atlantickou,
nýbrž chartou Evropskou.

debata

Jdeme na zkušenou

Blahodárný vliv „vandrů“

T 7”7. čísle „Přítomnosti“ je výzva debatě o důsledcích
V naší pouti za hranice. Navazuje se vlastně na odvěké

zkušenosti našich otců: co vše viděli, co zažili, co to pro náš
národní život znamenalo a jaké světlé a stinné stránky se
při tom vyskytly.

Za bývalého c. k. Rakouska, vzhledem většímu hospo
dářskému prostoru, kdy nebylo hospodářství chráněno aut-
arkií jako v době po roce 1918, bylo možné, aby rodiče dá
vali své děti do učení mimo oblast zemí českých, a to po
nejvíce ke známým. To bylo možné také pro doma se vy
učivší řemeslný dorost, aby na zkušenou mohl jiti tam,
kam se mu uzdálo. Však po světové válce a po konjunktu
rální době, po které nastala nezaměstnanost takřka v celé
Evropě, bránily se různé státy zákonem o ochraně domácí
pracovní síly importu cizích pracovních sil -na své území.
A tím idyla „vandrů“ přestala. Z jižních Čech a Moravy
směřoval proud mladých do W’en: Linz a jiných měst bý
valého Rakouska, ze severu Čech pak do měst Říše a ze
Slovenska do Budapešti.

Mělo tp dalekosáhlý význam pro mladé lidi, že na delší
čas byli odpoutáni od prostředí, ve kterém vyrůstali, že po-
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znali jiné kraje, města a zvyky jiných národů a tím byli
přesvědčeniv pravdě, že doma a jinde to není jedno a to
též. Byla to velká škola pro mládež, a to nejenompro mož
nost naučit se dobře řemeslu a zdokonalitse v něm, ale též,
a to hlavně, se stránky národnostní.V cizině ses v prvé řa
dě musil naučiti ctít nacionálni smýšlení svého spoludělní-
ka, ať byl národnosti jakékoliv, jinak jsi byl nemožný.
Respektoval-lijsi nacionálni smýšlení toho, s kým jsi pra
covat neb jednal, bylo respektovánoi tvoje. A obzvláště
Němcibyli v té věci velice citliví. A naše česká písnička
našla vždy.vděčné posluchače. Za časů bývalé republiky
dostalase mládež do víru politickéhopartajnictví, kierá na
výchovumládeže po stránce národní pospolitostiměla ne
blahý vliv. V cizině tomu tak nebylo. Učil se soudržnosti v
krajanských spolcích,kterých se chtě nechtě musil každý
státí členem, a to ze samozřejmých důvodů, aby si mohl
českypohovořit,zazpívat,společnějak velká rodina si v čas
volna vyjít do přírody, zahrát si na hudební nástroj, který
byl vždy disposici,a v nejhoršímpřípadězahrát si alespoň
ten obyčejnýmariáš a při tom se po svémvydovádět.Samo
zřejmě, že jedno ani druhé se nedělo někde zastrčeně —
potichu. Nebylo rozdílu mezi dělníkem, řemeslníkem a
úředníkem. Společně se sedělo za jedním stolem, vše šlo
pěkně dohromady a o dobrou zábavu nikdy nebyla nou
ze. Na politiku, které se ü nás přikládala taková důležitost,
si nikdo ani nevzpomněl.Prostě nebyl na to čas ani po
myšlení.

. Všeho nezáživnénopolitického svinstva byl mladý člo
věk ve svých výchovnýchletech ušetřen. Nebylo to jalové
bratříčkování,,jak to bývalo zvykem v bývalých politic
kých stranách, nebyli to političtí bradi a sestry, soudruzi a.
soudružky. To byli Češi-krajané. Byla to dobrá škola pro
každého,kdo se nebál pustit se maminčinysukně a jít na
zkušenoudo světa. Tam se naučil vážni si české řeči, tam
se. naučil hodně brzo samostatnému životu, jsa odkázán
sámna sebev cizímprostředí, neznajemnohdy zvykůa ja
zyka tohonároda, do kterého zapadl.A dobrá vlastnostnás
Cechů je nejenom naše dobrá práce, ale i značnéumění se
přizpůsobit. Žádný z nás se v cizině neztratil a také ne
ztratí.

A nad tím by se rodiče měli hodně zamyslit, obzvláště
nyní, když jdou mladí lidé na práci do Říše. I to jim není
na škodu.

A přijde-li Evropa rozumu, že její existence je závis
lá na vzájemné hospodářské,sociální a politické spoluprá
ci,.naučí-li svoji mládež respektovali nacionálni smýšlení
toho neb onoho národa, zbaví-li se toho vředu vzájemné
evropské nenávisti, která byla po roce 1918 Židem uměle
živena, pak nebudou evropské národy zavirati svoje hra
nice mladým lidem, toužícímpo vzdělání a zdokonaleni.se.

Nechť se u nás z rodičů nikdo nebojí, že jim syna nebo
dceru mimo hranice vlasti někdo ukradne neb odnárodní.
Nikdo nemůže nikoho odnárodnit. Každý se odnárodňuje
sám z lhostejnostike svému původu. A to jsou národnost
ně špatně vychovaní jedinci slabé povahy, a ti pro národ
nemají stejně žádnou cenu. AloisHonig.

Máme to lehčí než naši tátové

V republicemládež vychodilaškolu, vyučila se řemeslu
a byla hozena na pospasulice. Důsledkembylo tisíceneza
městnaných, jejíchž poslední nadějí byla politická partaj,
místo,kde se kšeftovalos lidskou duší a bídou.

Přišel rok 1939.Na ulicích se objevují plakáty „Nikdo
nesmí hladovět“. Pojízdná auta německé pracovní fronty
začínají vyvářet pro nezaměstnané. Nebyla to Amerika,
nejbohatší díl světa, ani Anglie se svým koloniálním bo
hatstvím, které nabídly ruku českému dělníkovi, nýbrž
Říše.

První tisíce českýchdělníků jdou na práci do německých
továren.Za prvními tisíci jsou další,číslicerychle vzrůstají.

Začalyprvní hromadnéodjezdymládežedo Říše.Pro mladé
lidi nastává jejich životní zkouška. První samostatné
stavení se na nohy, kdy jsou donucenisamostatně se živit,
pracovat a žít. Zde najdou to, co naší mládeži chybí.Životni
optimismus,umění rvát se se životem a dokázat, že vědí,
proč žijí a-nébýti jen pouhými společenskýmiparasity, od«
kázanými na tatínkovu nebo maminčinu tobolku.

Hromadíme zkušenostiv našem raném mládí, zatím ca
naši otcové byli donuceni dobývat ty samé zkušenosti v:
mnohem pozdějšímvěku v Americe nebo v jiných cizícH
zemích, kde museli pracovat za pár haléřů od rána do ve«
čera jako přístavní dělníci v docích,jako topiči a nádenicí
v nejneutěšenějšíchpoměrech,často po týdny hladoví a od«
kázánispát po lavičkáchv parcích.Přes to však nikdy ne
litovali, protože tato tvrdá životní škola jim dodala nová
odvahy a zjednala převahy v životním a světovém názoru
nad ostatními.

I zde nesvítí nad námi věčné slunko a mnohdy nasta«
vají pro nás a pro naši rodinu těžké chvíle. Bezbranná
města jsou za noci napadávána nepřátelským letectvem,
V rachotu protiletadlového dělostřelectva, dešti granátů,,
detonaci padajícíchpum a v záři plamenůvidíme své mat-«
ky, ženy a děvčata, kterak úzkostlivě naslouchajízprávám;
a oddechnousi teprve, až obdrží telegram nebo dopis,že je
všechno v (pořádku.Je to tvrdé, ale je to zapotřebí, absl
se člověk stal ještě,tvrdším.

Pohrdáme těmi, kteří vynalézají různé vytáčky, vý-«
mluvy, aby ušli povinnosti, kterou vykonávají především
pro sebe a pro svou vlast. Jsme přesvědčeni,že až tíha ži«
vota dolehne na ně plnou tíhou, budou to oni, kteří pod«
lehnou, protože jim bude chybět odolnost a duševní síla.
Pak, až si uvědomí,co promeškali,nechť se poděkují svým
rodičům, kteří měli miti rozum.

Jsou to však, díky Bohu, výjimky. My ostatní praciu
jeme s láskou a chutí, neboť musíme ukázat celé Evropě,
uprostřed mezinárodníkonkurence,čeho jsou schopnyčeská
ruce dělníka a český mozekvzdělance.Jsme kulturním já«
rodem a musíme dokázat svou prací, že máme právo ral
život a lepší místo v zítřejší Evropě.

Zdenek Rada (Berlin)

Práce v Říši

Čeští lidé odjíždějí do Říše, aby svou prací zahradili
mezery, vyskytnuvší se odchodem německých mužů na
frontu. Je ctí pro mladé Čechy, že i oni se mohou zúčastni
niti tohoto pracovního zápolení.Kdysi,v dobách bývalého
demokratickéhorežimu, býval český mladík rád. že doma
nezemřel hlady. Na cesty za poznánímpráce v jiných stá-«
těch a národech nebylo ani pomyšlení.Vždyť neměl mno«
hdy smina jízdenku pouliční dráhy a musel chodit hledaí
zaměstnání z jednohokonce Prahy na druhý pěkně pěšky,
při čemž trhal poslednípár bot a na nové nebylo.Dnes má
možnostmladý českýčlověk odjeti za prací do Říše. Mno-<
hý si ani neuvědomuje, co pro něj znamená pracovat va
středisku nejvyspělejšího průmyslu v Evropě. Mladými
mužům, kteří mají otevřené oči a neubíjejí zbytečně svého
mladého ducha pochybnými večerními (zábavami, skýtá
pobyt v Říši nejen možnostipracovní, ale i studijní. Stará
německé kultury i nové nacionálně socialistickéjsou pří«
stupny každému. Jejich studiem otevrou se mladému člo
věku nové, dosud neznáméobzory. Pozná přímo na místě
mocnétvůrčí síly nacionálně-socialistickérevoluceapochopí
i uzná, že jedině ona má právo stát se revolucí všeevrop-«
skou — árijskou, nezkalenoupříživnickými prvky semit
skými. Žid nikdy si nepřeje, aby široké vrstvy občanská
mnohoznalya své znalostineustáleprohlubovaly.Nacionál
ně socialistickárevoluce chce vychovali z každého Evro
pana člověka. Zvyšuje proto každému, kdo toho svým po-®
stojem a prací zaslouží,životnímožnosti.Otevírá před nimi
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všechny krásy světa, aby si z nich mohl načerpali tolik,
koJik jeho inteligencesnese a za dobré uzná.

Mladý český člověk se na vlastní oči přesvědčuje, že
německý nacionálnisocialismusneomezuje,nýbrž povznáší!

Richard Fuchs.

Říše
a národy

"CamilleMandai , člen Akademie, Paříž:

Stalingrad a Francouzi

"prancouzské veřejné mínění, které bylo tak dlouho aJL tak dovedně klamáno agitací, začíná chápat skmečné
příčiny nesmírného nashromáždění válečného materiálu,
které Sovětský svaz po více než dvacet let tajně prováděl.
Celý velký národ byl uvržen do bídy a otroctví jen proto,
aby bolševická armáda byla zásobena vším potřebným.
I nejnaivnější a nejhůře informovanýmuž ulice chápe, že
bolševické zbrojení nebylo nikterak určeno jen pro ochra
nu Sovětského svazu proti případnému útoku jeho sousedů. Mělo bolševikům umožnit přepadení Evropy. Chápe
také, proč Sovětský svaz před třemi roky neposlal do boje
proti Finsku své nejlepší oddíly a svůj nejlepší materiál:
.Vítězstvítohoto heroickéhomalého národa mělo svět pře
svědčit o domnělé vojenské slabosti bolševickéhorežimu,
který pouhou hrstku Finů mohl porazit jen pomocí zasazení velkých mas. Konečněnejen francouzskéveřejné mí
nění, ale i veřejné mínění všech ostatních států začíná
chápat, že tu jde o začátek nezadržitelné laviny vojáků,
pancéřovýchvozů, kanónů a letadel, která se měla vrhnout
nejprve na Německoa v příhodnéchvíli se převalit na celý
kontinent. Tento okamžik, po kterém Moskva tak dlouho
toužila, byl by nastal ve chvíli, kdy Říše by byla své hlav
ní síly soustředila proti Anglii. Bolševická lavina by byla
potom vše rozdrtila. Na štěstí Vůdce tento plán předem
vytušil. Učinil těžké rozhodnutí popadnout za hrdlo nepří
tele, jehož sílu svět tehdy ještě neznal.

Tento den přinesl s sebou úplný převrat politických
pösic nejen Německa a Francie, ale i veškerého ostatního
světa. Porážka Francie v roce 1940byla již jen malou epi-
sodou v tomto ohromném souboji mezi tisíciletou evrop
skou kulturou a ničivou zuřivostí těchto bolševiků.Je nut
no pochopit, že bolševická příprava na válku byla ohav
ným mistrovským výkonem, který byl podporovánvnitř
ním fanatismem a vysloveněpokryteckou diplomacií,tak
že teprve události mohly lidem otevřít oči a odstranit je
jich zaujaté mínění. Hrůzy španělské občanské války ne
stačily býti výstrahou. Nyní tedy také široké vrstvy ve
všech zemích vidí, co by to znamenalo,kdyby bolševický
režim se rozšířil na Evropu, případně kdyby tato můra se
stala skutečností:vše, co je hodno života, bylo by zaplave
no mořem krve. Vše, co lidský duch vytvořil, bylo by zni
čeno a nesmírné davy pracujících lidí byly by znehodno
ceny na pouhé stroje.

To je závěr, který nutno vyvodit z události ve Stalin
gradu. Tato událost nemá nikterak onen vojenský a poli
tický význam, který se jí snaží přikládat anglo-severo-
amerícká agitace. V těchto obrovskýchprostorech nemá
uzemní zisk nebo zpětné přeložení fronty žádný rozhodu
jící vliv. Německo, dosud stále vítězné, může nějaký
úder vydržet a jeho východnífronta zůstane intaktní. Snad
brzy již poznáme výsledek methodické ofensivy Německa
proti nepříteli, jehož útoky nesou pečeť zoufalství a který
iitrpěl ohromné ztráty na lidech a materiálu.

Avšak stalingradská událost si podržuje celý svůj mo-
jrální význam. Je pro všechny národy Výstrahou.Dokazuje

jim, jakými vděčnými pocity musí být naplněna srdce ve
všech evropskýchhlavních městech za obětavost,se kterou
Německozatarasilo sovětskébestii cestu nejen pro sebe sa
motné, ale pro všechny. PosiceŘíše je nyní jednoznačně
stanovena: vyžaduje, aby každý národ Německu všemi
svými prostředky pomáhal překonat nebezpečí, kterému
by jinak nikdo nemohl uniknout. Událost ve Stalingradu
mimo to poskytla příklad, který je ctí pro veškeré lidstvo.
Ve Francii přijali zprávy o hrdinství staliingradskýchbo
jovníků s hlubokým pohnutím, neboť Francie je zemí, ve
které statečnost byla vždy obdivována,i statečnost protiv
níka. Skutečnost, že Francie byla Německem poražena a
obsazena, nikterak nezabránila Francouzům ocenit oběta
vost Paulusovy armády před Stalingradem. Nechť Fran
couzi byli jakéhokolivpolitickéhomínění, vždy ocenili sta
tečnost: heroismus obránců Alcazaru v Toledu, statečnost
vojáků Mannerheimovýcha Rommelových,obětavost ja
ponských letců, kteří v slavném sebeobětováníse vrhli se
svými stroji na severoamerickébitevní lodi, a konečněhe
roismus posledních obránců Stalingradu, kieří odmítli se
vzdát a v-krupobití palby zbraní obětovali svůj život. Tak
vzdali Němci kdysi čest posledním četám císařské gardy
u Waterloo, jakož i útokům francouzské jízdy ve Wörthu
a vojákům z Verdunu.

Tato výměna šlechetných citů, symbol čestné tradice,
odškodňuje v jistém smyslu za hrůzy mechanisovanévál
ky, která vyžaduje od dnešního člověka silnější vypětí
energie a odříkání, než tomu bylo kdy dříve. Událost ve
Stalingradu učinila pro německo-francouzskédorozumění
více, než bylo možnokdy se domnívat: u Francouzůje vět
šinou obdiv skoro totéž copřátelství.

Nepochybujeme o tom, že dokonce i národy, které
jsou od bojiště nejvíce vzdáleny, zvláště Jihoameričané,
s úctou vzpomnělive svých srdcích těchto hrdinů. Mohli si
říci, že takovétodobrovolnéoběti přinese člověkjen tehdy,
když je plně a cele proniknut velmi vysokýmnacionálním
ideálem. tomu si Jihoameričané nemohou udělat žádný
obraz o zločineckémcharakteru spojenectví,které kapita
listické mocnosti pod vlivem Židů uzavřeli se Stalinovým
komunismem,při čemž se netajily tím, že v případě ví
tězství mají v úmyslu vydat Evropu pomstěbolševiků.Ta
kovýto úmysl vylučuje Anglii morálně z evropské pospo
litosti. Budoucnost ukáže, jaké následky bude miti komu
nistický jed v Angín a v Americe.

step a Evropa

Rudolf Holinka:

Východní val krále Václava I.

(Vpád Mongolů do Evropy r. 1241)

O tředověká pověst vypravuje, že na polích kafalaun-
O ských, kde Aetius, „poslední Říman", porazil Alti-
lu (r. 451)a odvrátil hunské nebezpečí od Gallie, bývá ve
výroční den bitvy slyšet rzáni koní a pokřik bojovníků,
valících se v krvavých oblacích od východní strany. V po
věsti této jest aspoň symbol nepochybné skutečnosti,že zá
polení mezi křesťanskouEvropou a východní stepí nebylo
odraženímHunů skončenoa že se prodlužuje až rozhodu
jícímuutkání.A po pravdě, jak učí historickázkušenost,bylo
později třeba vítězství Karla Martela nad Maury a těžkých
bojů císařeKarlaVelikéhoproti Avarům, aby rodící se kul
tura a jednota křesťanskéhozápadu byla zachráněnav oka
mžikunejvětší nouze.Nápor stepi na Evropuvšak neustával,
neboť tato „dílna národů", chrlila nové zástupy bojovných
kočovníkůa tak vidíme i později Evropu v obraně proti to
muto stále hrozícímunebezpečí,které se již zračí v oné visi
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středověkého kronikáře. Třebas obrana byla úspěšná, zna
menalo to vždy přerušení, nebo aspoň opoždění v kulturní
a sociální výstavbě Evropy.

Na počátku XIII. století však stála překvapená Evropa
tváří v tvář nebezpečí, které mohlo skončil pohromou —
myslíme tím vpád Mongolů r. 1241.

Jak nepodobny byly sobě oba světy! Kulturní a spole
čenská struktura zemí evropských vyrůstala z tradic řím
ských a z ducha živého učení křesťanského. Vytvářela se
zde přes četné obtíže a zmatky křesťanská „humanitas", ohla
šovaly se počátky vědy a rozvinul se podivuhodný kvěí
gotického umění. Politické usměrnění Evropy jednotě vy
cházeno z Říše, dědičky to římského imperia, jež vtiskla vý
raznou pečeť společenským institucím středověku. Duchovní
imperium Evropy třímal pevně papež, nebo aspoň si činil
takový nárok. Osili o myšlenkovou a politickou jednotu
Evropy - také důkaz antiky - bylo ovšem již tehdy brzdě
no rozličně. Ústřední moc vladařská v jednotlivých zemích
i v Říši zápasila těžce s partikularistickými tendencemi terri
torii a feudální síly potíraly nově vznikající autonomní obce
městské, opory centrální moci panovničí. Vojensky znamená
tato doba jisté ochabnutí a z výprav křížových zůstalo ne
pochybné rozčarování. Nebylo bez významu i vleklé na
pětí mezi oběma hlavami světa křesťanského, papežem a cí
sařem, které právě tehdy vyústilo v otevřený boj. To jest
Evropa v předvečer vpádu Mongolů. Zcela jiné byly kul
turní i politické poměry v Asii. Turecko-mongolské národy,
které jako pěstitelé dobytka a pastýři kočovaly v ohromném
prostranství mezi Mandžuskem a Kaspickým mořem, byly
po celé XII. století politicky nejednotné a roztříštěné v čet
né kmeny, v stálých bojích mezi sebou o lepší pastviště.
V hrdinských zpěvech mongolských a v podání rodin ná-
čelnických žily však vzpomínky na výboje doby minulé,
která viděla vznik velkých říší v tomto prostoru. Jen naho
dilé příčiny, jež se přímo dotýkaly jejich kočovnického ži
vota, jako bylo vysýchání stepi nebo zatarasení obchodních
cest, spojovaly mongolské kmeny ve větší tělesa a uváděly
je do pohybu. Cílevědomé stmelení těchto kmenů v celek
a územní sjednocení prostoru mezi Čínou a Turkistanem a
mezi Turkistanem a Černým mořem podařilo se teprve Temu-
džinovi, původně náčelníku starého kmene mongolského na
řece Ononu, jihovýchodně od Bajkalského jezera. Byl to
úkol nesnadný a nikoliv bez nebezpečí, avšak Temudžin,
který prošel v mládí tvrdou školou krvavých záští náčelní
ků, měl vlastnosti potřebné vládě nad tímto živelným li
dem, jehož pud dobyvatelský dovedl roznítit: chladný roz
um, pronikavého ducha, plného lstí a vynalézavosti, a hlav
ně železnou vůli, kterou bezohledně prosazoval své záměry.
A když jako čtyřicátník měl již nepochybnou autoritu mezi
kmenovými náčelníky a byl jimi na sněmu u pramenů řeky
Ononu provolán „Cingis chánem" a „cha-chánem", t. j. „pá
nem nad pány", s posláním „určeným nebesy", aby totiž
podmanil celý svět mongolskému plemeni (r. 1206), začal
promyšleně a s tvrdou důsledností budovali vojenskou moc,
která se stala páteří a hybnou silou státní mongolské orga-
nisace. Základem jejím a veškerého života veřejného byl
pak jednotný vojenský status („jasa"), obsahující několik vel
mi strohých, ale každému jasných příkazů, jejichž přestou
pení trestalo se smrtí. Jakmile uspořádal takto poměry svého
panství („ulusu") a utvrdil svou vládu nad neklidnou ari
stokracií mongolskou, připravoval se válce proti souse
dům. Čína, tak přitažlivá svým bohatstvím pro všechny ko
čovné národy, pokoušela se do posledka rozsívali sváry
mezi Mongoly, aby je oslabila, ale po čtyřech letech tuhých
bojů (1215)dobyl Cingis chán Peking i celou severní oblast.
Později vytáhl proti Chvarismu, jehož moc sahala až po
Indus a Tigris a v neslýchaném plenění po zničení vojsk
iránských zmocnil se celého Turkistanu (r. 1222).Podmaniv
Irán, obrátil Cingis chán svůj zrak na západ: výzvědná hor
da ze Zakavkazí vnikla do jihoruské stepi, kde na řece Kalce
(r. 1223)rozdrtila Rusy a s nimi spojené Kumány, a vrátila
se přes Ural zpět s bohatou kořistí, když před tím byla zpu
stošila území Bulharů na střední Volze a Kamě. Tím ukázal

Cingis chán budoucím výbojům Mongolů cestu na západ,
do Evropy. Umíraje, zanechal svým třem synům, z nichž
Ugedej se stal podle vůle otcovy cha-chánem, říši sahající
od Tichého oceánu Černému moři, dokonale vycvičené
vojsko, „jasu" a posléze „příkaz nebes": dobytí celého světa.

Přesně deset let po smrti Cingis chánově, vyplněných
přípravami, překročil Subutaj, nejznamenitěší z mongolských
vojevůdců, Volhu a rychlými pochody mířil do severoru-
ských knížectví, zvítěziv v několika bitvách, dobyl Rjazaně,
Vladiměře a jiných měst a stanul konečně 200 kilometrů
před Velkým Novgorodem, kolébkou Ruska, ale zde se ná
hle obrátil na zpáteční pochod. Soudí se, že měl ohled na
únavu vojska a na nepříznivé povětrnostní poměry; zůstává
však faktem, že severoruská knížectví na dlouhou dobu pře
stala existovat, kromě Novgorodu, kde vládl kníže Ale
xander Něvský.

Step se řítí na Evropu

Nyní se však přiblížila doba, kdy i Evropa měla poznat,
co je to mongolská válka. Chán Kotjan, jenž se svými Ku-
mány pomáhal kdysi Rusům tak nešťastně, první větřil ne
bezpečí a sebrav veškeren Ijd i stáda, prchal do Bessarabie
a se souhlasem krále Bely IV. usadil se v Uhrách. Mongo
lové svými posly žádali na Belovi vydání Kuménů, kteří
jsou prý „otroky cha-chánovými", a na důkaz svého dobrého
smýšlení měl uherský král odváděli Mongolům roční po
platek. Když tato žádost byla ostře zamítnuta, dostala se step
do pohybu. Koncem listopadu 1240překročilo zamrzlý Dněpr
vojsko o 150 tisících jezdců, jež vedl synovec cha-chánův
Batu a Subutaj, skutečný původce všech operací proti Evro
pě. Kyjev byl vyvrácen a obyvatelstvo úplně vybito —do
bytím volyňsko-podolského kraje, které následovalo v ně
kolika nedělích, získána base pro nastávající tažení proti zá
padu. Plán Subutajův byl jasný: šlo o dobytí Uher, kde měl
vzniknouti evropský „ulus" Batuův, jako východisko
ovládnutí sousedních zemí. Zatím, co však Evropa nevěděla
skoro nic o Mongolech, které nazývá obyčejně „Tatary",
vykonavatelé závěti Cingis chánovy byli s poměry evrop
skými dokonale obeznámeni (díky také četným zvědům) a
věděli přesně, že útok na Uhry nenechá lhostejnými polská
knížata Boleslava Sandoměřského a Konráda Mazovského i
slezského knížete Jindřicha II., kteří všichni byli spříz
něni s Belou uherským a že nezůstane stranou pro společné
nebezpečí ani český král Václav I., jenž byl ostatně švagrem
Jindřichovým. Proto Subutaj rozdělil vojsko na tři tělesa,
aby současně vázal pomocníky Bélovy, než dojde rozho
dující ráně v Uhrách. Severní skupina pod princem Kaidu
měla napadnouti Polsko a Slezsko, jižní, vedená Kada-
nem, měla vniknouti do Uher od jihu a hlavní vojsko pod
Batuem a Súbutajem mělo za úkol postupovat! na Pešť a
Ostřihom a svést s Uhry rozhodnou bitvu. A přesně tak se
stalo.

V únoru r. 1241začíná tažení a zatím co Batu proniká
průsmyky karpatskými, vojsko Kaiduovo zaplaví Polsko. Tři
polská vojska, postavivší se na odpor, jsou zničena, Krakau
dobyt a spálen a nastává neslýchané plenění. Část vojska
Kaiduova proběhla takřka bez odporu Litvou, Pruskem, Vý
chodními Prusy a stočí se do Slezska Liegnitz, kam současně
směřuje ostatní vojsko. Zde již vévoda Jindřich shromáždil
značný lid válečný a očekával ještě krále Václava, jenž byl
již na pochodu do Slezska s velikým vojskem. Zdá se, že
si Václav situaci brzy ujasnil a činil také přípravy obra
ně země. Nelze však pochybovat, že Mongolové, početně
slabší než vojsko Jindřichovo, pochopili okamžitě nebezpečí,
kdyby Václav včas dorazil, a hleděli tedy porazit nepřátele
odděleně. Prospěl jim ostatně i omyl Jindřichův, který se
domníval, že má před sebou jen část vojska mongolského
- ustoupil sice před ním na jih od Liegnitz, směřuje vstříc
blížícímu se sboru Václavovu, ale pohyboval se tak pomalu,
že byl brzy, 9. dubna zastižen a napaden plným počtem
mongolského vojska, dříve než mohl dorazit král Václav,
který byl vzdálen sotva dva dny pochodu. Bitva, v níž Mon
golové rozvinuli celé své umění válečné a okamžitě se při-
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způsobili boji s železným rytířstvem, skončila úplnou pohro
mou: vévoda, skoro všichni rytín a velká část ostatníhc
vojska zůstala na bojišti. Al těžké ztráty Mongolů v této
bitvě zabránily dalšímu pronikání jejich do Evropy.

Král Václav stojí na stráži

Král Václav, zpraven o tom, postoupil proti nepříteli,
ale Mongolové neodvažovali se hned po tak těžké bitvě na-
padnouti svěží vojsko českéy rozptýlili se před ním a hlavní
.sila jejich po určitém váhání odtáhla na jih Oimochovu.
A král Václav také pomýšleje nyní jen na obranu Čech,
hnul se směrem ke Glat' kam skutečně již chvátal výzvědný
oddíl Mongolů, ale byl odražen. Jiné tlupy plenily Meissen
a jejich úkolem bylo předstíráním příprav vpádu do vni
tra Německa upoutali na. sebe českého krále - a lesí se po
dařila. Neboť zatím dostal Kaidu od Baiua zprávu, že dva
dny po-bitvě u Liegnilz bylo uherské vojsko rozdrceno na
řece- Slané (Sajó) a zároveň rozkaz, aby okamžitě se svým
vojskem zamířil do Uher a zúčastnil se kořistění v přikáza
ných mu krajích. A tak Mongolové, kteří odlákali krále
předstíraným vpádem do Meissen, volili nyní nejkratší ce
stu do-Uher, jež byla volná a nechráněná, totiž přes Mora
vu. Když se král Václav ,o pravém stavu věcí dověděl, bylo
pozdě a ani urýchlenými pochody nemohl již nepřítele do-
stihnouti a zabránili zkáze. Země byla daleko široko vyple
něna a.spálena a obyvatelstvo.v celých krajích vyvražděno.
Jedině snad u Olomouce setkali se Mongolové - „Tataři" s
nějakým odporem (ztratili tam, podle Dalimila, svého „krá-
levice"), ale těžko říci o tom něco určitého. Na'štěstí pobyt
Mongolů na Moravě byl jen krátký —sotva dvě neděle —
neboť pro ně byla pouze průchodem do Uher, do „zaslíbené
země". Zde mongolský způsob válčení vyvrcholil,- hospoda
řili tu přes rok podle libosti a zajížděli také do sousedních
zemí. Za úplné bezmoci Bélovy, který se sotva zachránil
z pohromy a byl .Kadanem pronásledován až Adrii, král
Václav, podporován vévody rakouskými, připravoval
úder,,proti Mongolům, ale — zvláštní náhodou — ani po
druhé nedošlo skutečnému boji mezi Mongoly a Čechy,
neboť Batu dal — věc, kterou nemohli v Evropě pochopit —
rozkaz k návratu- do Asie. Tara totiž zemřel cha-chán Ugedej
a podle nařízení „jasy" měli se po smrti panovníkově všichni
příslušníci domu Čingis chánova okamžitě sejiti v Mongolsku,
aby na sněmu („kuriltaji") zvolili nového cha-chána. A zá
kon Čingis chánův vážil těmto prvním generacím mongol
ských výbojníků více, než podmanění celého západu.

Evropa byla zachráněna a s těmi kočovníky se již ne
setkala. Zanechali za sebou pouze zkázu a smrt . . . Avšak
širé kraje Ruska, někdy „ulus" Batuův, zůstaly přes 200 let
v područí „Zlaté hordy", dokud se na její místo nevsunulo
velkoknížectví moskevské, vlastní jádro pozdější velmoci
ruské.

ze
sovětského ráje

Bohumil Jílek:

Zkušenosti našich dělníku

" o země Sovětů odjelo své doby z Čech a Moravy ně-
I J kolik organisovaných družstev hospodařili na najaté

půdě. Družstva tvořili lidé, kteří ztratili zájem na životě ve
zdejších poměrech a domnívali se, že najdou v „sovětském
ráji" nový a lepší domov. S lehkým srdcem se proto zba
vovali všeho, co dříve pracně našetřili pro dobu svého stáří
a pro svou rodinu. Všichni byli fanaticky věřícími komuni
sty. S pocitem ulehčení opouštěli svůj domov „třídně ne
spravedlivý" a těšili se upřímně na lepší budoucnost. Spá
lili zde všechny mosty v pevném přesvědčení, že se sem
vrátí snad již jen někdy na návštěvu. Tehdy ovšem neznali
ještě bolševickou záludnost.

Sověty pronajaly družstvům obrovské Jány strašně od

lehlé půdy, kde domácí obyvatelstvo mnoho svést nemohlo,
kde už je cítit počínající poušť a kde domácí obyvatelstvo
žilo v poměrech prabídných. Družstvům nařídily, mňoho-li
mají přivézt strojů a nářadí. Žádaly dokonce i potravinové
zásoby na několik let kupředu. Podle toho se potom řídilo
přijímání členů každého nového družstva. Rozhodovala výše
vkladů a stranická spolehlivost. Od vybraných rodin, které
doma vlastnily domky většinou s pěkným zařízením, sebrali
organisátoři družstva peníze na nákup všeho potřebného.
Vždy pak družstvo odjíždělo s velkou slávou do „zaslíbené
země". Na sovětské hranici nadšeně vyskakovali z vozů,
upřímně líbali zarostlou ruskou zem. Oddaně také snášeli
první obtíže i ústrky od sovětských činovníků v blahé na
ději v nový život.

Když po dlouhém cestování stanuli konečně v přikáza
ném místě, ihned se chopili práce. Každý z nich, ať muž
nebo žena, starci nebo děti, dobrovolně a do úmoru se lo
potili, jen aby úhory zarostlé vysokou travou přeměnili v
úrodná pole a vybudovali si slušná přístřeší. V některých
případech pracně opravili staré zřícené budovy, aby v nich
zařídili podniky, které zde chtěli uvést v chod. Někde to
byla koželužna, jinde mlýn, jinde opět přádelna a pod. Po
třebná strojní zařízení přivezli s sebou. Nakoupili je doma
za peníze, stržené za vlastní majetek nebo za proplacené dů
chody.

Začíná kalvárie

Bolševické okolí nebylo však novými příchozími nadše
no. Přistěhovalci přinášeli s sebou nového ducha a novou
pracovní morálku. Proto práce přičinlivých osadníků byla
žárlivě střežena. A když pak Češi dosahovali vyčerpávající
prací menších úspěchů, které byly v poměru sovětskému
životu pravým blahobytem, žárlivost se změnila ve zlomysl
nost. Sami bolševičtí činovníci, snad ze závisti a také snad
i proto, aby hospodářství českých družstevníků nevyniklo
nad ostatní a neusvědčovalo je tak z neschopnosti, škodili,
kde jen mohli. Ani žhářství se neštítili. Záměrně rušili práce
družstva. V době žní, kdy zmechanisované hospodářství po
třebovalo traktorů, nebylo pojednou pro osadníky benzinu
nebo. nafty. Veškerá vyjednávání s bolševickými instituce
mi byla marná. Pohonné látky nebylo možno sehnat. Te
prve až vypadala větší část nejlepšího zrní, bolševici po
třebná množství uvolnili. Jinde, kde zas bylo hlavním pro
blémem zavodnění půdy, čekalo se marně po léta na trubky.
Pěkné výdělky koželužny a ostatních podniků rušili bolše
vici neoprávněným snižováním cen dodávaných výrobků
a jinými šikanami. Při tom neustále žádali od členů družstva,
aby se vzdali svých mezd ve prospěch a upevnění hospo
dářství. Zoufalí členové bolševickým pokynům vyhovovali
i za cenu zvýšeného svého strádání.

Život osadníků bez peněz byl potom ovšem velkým po
nižováním českých lidí. Zoufalé ženy, plné hněvu, byly nu
ceny obcházet vzdálené vesnice a vyměňovat své skromná
zásoby prádla a šatstva za trochu mléka, mouky a masa,
neboť ani jídlo ze společné kuchyně nestačilo zahnání
hladu. Někde neměli několik roků ani kousek cukru, přesto
že odváděli sovětskému státu z mnoha hektarů cukrovku a
přesto, že si přivezli velmi značné zásoby cukru s sebou.
V kolchozech panoval zjevný nedostatek potravin. Lidé chy
tali podle přiznání bolšévických činovníků v polích sysly,
aby se aspoň jednou najedli. Na stížnosti, posílané domů, od
povídali bolševici pronásledováním stěžovatelů a přísnou
censuroU dopisů se snažili udržet v cizině nejlepší mínění o
„novém" životě v Sovětském svazu. České časopisy komu
nistické osadníci nesměli odebírat. Odloučenost od světa by
la doplňována zabavením většiny knih, které si osadníci do
vezli z domova.

Vyvlastňovací politiky i vůči dělníkům

Všechna tato utrpení nevyvolávala v družstvech radost
a veselost: Všechno dopadalo jinak, než si to osadníci před
stavovali, a jak to bývá, svaloval jeden vinu na druhého
z toho, že se do takové situace dostali. Bylo tu mnoho hádek
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a nespokoj enosli. Dosazený komisař, který vyučoval české
lidi bolševismu, bedlivě pozoroval a čekal jen, kdy bude
možno začít s vyloženým rozbíjením družstva. Ve světnicích
přeplněných lidmi se lehce dověděl, koho lze snadno osočit
a z družstva vyšívat. Do vystupňovaných hádek se nakonec
vmísila GPU, která vedoucí lidi buď pozatýkala nebo vy
šívala do sovětských robotáren s úmyslem zničit je v pří
hodnou chvíli jinde. Ti, kdož včas neprohlédli podvodné
nástrahy bolševiků a pomáhali jim v ničení vlastni existen
ce, vbrzku poznali svůj nový omyl. Bolševici nešetřili ani
jich a neustali, dokud družstvo nezničili. A tak jednoho dne
došlo tomu, že nakoupené stroje, nářadí, dobytek, zařízené
podniky atd. ruští bolševici rozprodali a peníze si prostě
nechali.

Osadníci, oloupení o poslední zbytky svého původního
majetku, otrhaní a s vychrtlými těly, loučili se jako psanci
s hroby svých milých, které zde pohřbili stejně jako pocho
vali všechny své naděje na lepší život v zemi, ovládané bol
ševiky. Opouštěli družstvo s jedinou touhou protlouci se
nějak do Moskvy a odtud pak do té odmítané domoviny.
Ale jen nemnoha jedincům se podařilo dostat se přes so
větskou hranici. A ti, kterým se to podařilo, vrátili se se
strašným odporem ke všemu, co je bolševické. Nejvíce je
bolel hnusný podvod, spáchaný na nich lidmi, kterým plně
důvěřovali. Většina osadníků však zaplatila svůj omyl vlast
ním životem. Sívaní po různých zastávkách této opravdu
křížové cesty končívalo obyčejně v drápech GPU, která
se už postarala, aby nalezla nějaký důvod, jak nepohodlné
cizince poslat na nucené práce nebo je zbavit přímo života.
Většinou je obviňovala —ironie osudu - ze špionáže nebo
ze sabotáže. Instinktivní obava osadníků z přijeti nabízené
jim sovětské státní příslušnosti, ač byli všichni přesvědčení
komunisté, byla plně oprávněná a osvědčila se aspoň u těch
šťastnějších. Byli by v tom bolševickém pekle Stejně zahy
nuli jako jejich nešťastní přátelé.

Návrat do odcizeného domova

Návrat poměrně nejšťastnějších byl mimořádně těžký.
Lidé, kteří před svým odjezdem prodali vše, co měli a kteří
sehnali tak poměrně značné částky - i přes sto tisíc korun —
vraceli se domů v pravém slova smyslu bez haléře. Byli od
kázáni jen na různé sociální instituce. Těžce sháněli práci

další obživě.
Benešův režim byl těmto ubožákům nepřátelský od

chvíle, kdy proti nim počali štvát bolševičtí komisaři. Ver-
bování do „sovětského ráje" podporoval. Některým výpra
vám dal na cestu různé podpory ve formě nových strojů a
pod. Když se však osadníci vraceli a žádali na býv. vysla
nectví v Moskvě ochranu pro sebe a své rodiny, byli viděni
nepřátelsky. Dokonce je tu systematicky okrádali při výmě
ně sovětské valuty a to za přímého souhlasu Benešova mi
nisterstva zahraničí. Ani jediné udání toto ministerstvo ne
vyšetrilo, postiženým nevrátilo, oč byli okradeni, tím méně
bylo ochotno zakročit u sovětské vlády v zájmu oloupených
a okradených osadníků.

Osadníci, odkázaní na dobročinnost svých přátel a zná
mých, začínali nový život v býv. Česko-Slovensku za straš
ně těžkých podmínek. Pomoci se nikde dovolat nemohli, v
továrnách, na dolech, ovládaných sociálními demokraty a
nár. socialisty, kteří tančili podle píšťalky zdejších komuni
stů, navrátilce nenáviděli. „Socialističtí" závodní radové se
neštítili předstírat ty nejhorší poklesky jen proto, aby se
očitých svědků bolševické hrůzy zbavili.

Tak strašně a draze platili své upřímné zanícení pro bol-
ševismus lidé, kteří se nerozpakovali prodal vše, co měli
a kteří byli ochotni nejtěžší práci za nejhroznějších pod
mínek. Na vlastní kůži se museli přesvědčit o svém hrozném
omylu. Jejich případy tu ční neustále jako vykřičníky hrůzy
bolševického odírání poctivých českých lidí.

hříchy minula

Vilém Werner:

Falešné šperky

T)řed první světovou válkou vyráběly se falešné šperky
Jl téměř výhradně pro divochya primitivní národy. Vkus
ný běloch jich nenosil.

Po světové válce stala se bijouterie jedním z nejvýnos
nějších obchodů ve všech zemích a továrny chrlily zdání
pravosti a klamný třpyt pro všechny vrstvy obyvatel
stva. Přestalo být ostudouokrašlovat se talmou.

Byť snad budu nazván hnidopichem,nemohu nad roz
machem bijouterie a nad náhlou změnou vkusu prostě
mávnout rukou a říci, že i vkus podléhá módě jako všecko
na světě. Konstatuji, že tu běží o vážný symptom choroby,
jež mezi první a druhou světovou válkou zachvátila svět
ve všem jeho dění, cítění a myšlení. Všude jsme se setká
vali s talmou a všecko jsme si okrašlovali leskem faleš
ných drahokamů.

Móda jde vždycky s duchem času a je jeho synthetic-
kým výrazem. V oněch dvaceti letech bylo všecko lidské
podnikání nepravé a všecko jen budilo zdání pravosti. Či
ny, myšlení, morálka, smutek i veselí.

Občanské ženy a matky dýchaly v nočních barech je
den vzduch a mentalitu s prostitutkami. Ty i ony byly
okrášleny stejnými šperky, stejně byly nalíčené. Tančily
tu za doprovodujazzu svůj danse macabre. Jazz, přestyli
sovaná černošská hudba, darovaná bělochu za jeho fa
lešné šperky, podněcovalakřepčení bílého člověka, v pod
vědomí zoufalého, a opíjejícího se optimismem, z Ame
riky importovaným. Všecko a především ten optimismus
byl talmou! Jazzový šlágr nahradil cit sentimentem,aby
zakryl nedostatek uměleckého posvěcení svých tvůrců —
básníka a komponisty— a vymýšlel si nové nástroje, kte
ré mu v tom byly nápomocné.Zrodil se chraplavě ubre-
čený saxofon, hrálo se na pilu, havajské kytary, jazzové
varhany a j. Všecky tyto nástroje více-méně připomínají
mečení opuštěnéhokůzlete. Ale vlastní tvůrce téhle talmy,
africký černoch, šklebí se za nimi se svými odulými rty
hodně zlomyslně.

. Talmou byly i všecky proudy a módy v umění. Vše
cky ty „ismy“, zrodivší se na domácí půdě a importované
z ciziny.

Dnes se nám zdá, jako by bylo uplynulo tisíciletí od
dob, kdy se naše obecenstvoopíjelo pauměním dvou elow-
nů Wericha a Voskovcea kdy i naše tehdejší kritika řin
čela chválou, povyšujíc je mezi národní velikány. Ti dva
byli domácím produktem a jedním ze symptomů choroby
světové. Byly to výrobky své doby!

Po způsobu cirkusových šašků zpitvořili svoji lidskou
podobu tak, aby vypadali více jako lidské zrůdy. Zrůda
má právo neuznávat a se posmívat — středověcí králové
měli tomu účelu šaška — zrůda je nedotknutelná! Z hle
diska tohoto středověkého zákona, který se jim podařilo
znovuvzkřísit, přistupovali dění minulého století a pro
nášeli o něm soud. Naplivali na šperky včerejška a vyná
šeli talmu dneška. Po způsobuméněcermýchindividuí měli
snižujícíposměšekpro všecko,co bylo před nimi, rozkládali
v mládežikaždý citový vztah minulosti, především mi
nulosti národní. Nebylo citové hodnoty, z. které by si ne
byli utahovali a za všeckodávali jednu jedinou talmu: svě
tovost v tom smyslu, jak ji kázali Židé. Bylo to asi něco
podobného,jako bychom někomu nad hlavou spálili cha
lupu a dali mu za to v náhradu silnici, jež patří všem li
dem a radujme se! — je dokonce nekonečná. Svlékali
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nám lupičsky drobné šperky a dávali nám 2a to olověný
diadém s broušenými sklíčky.

Maškaras ústy od ucha uchu volala tu se scény „Že
by Alois Jirásek?“ a následek toho byl, že středoškoláci
přestali Jiráska číst a zlehčovaliho. Maškara,člověkujenom
podobná,zlehčilase scény Ženíškůvobraz s knížetemOldři
chem a jako by byla štěnice přelezla přes tento významný
symbol českého chápání demokracie, jenž visel v každé
naší chalupě. Zpotvořenémasce prošlo na scéně hubou po
svátné heslo Čechů „Naše zlatá matička Praha“ a obecen
stvo pánů Wericha a Voskovcepřestalo uctívat Prahu jako
symbol.

Středověcí králové měli své šaškovskézrůdy ke svému
obveselení, ale naše období talmy povyšovalo zrůdy na
umělce a dalo si jimi ovlivnit švé cítění myšlení.Břicha
tému. znetvořenémušašku s chraplavým hlasem notorické
ho alkoholika přizvukovala kreatúra s dívčí tváří a srdíč
kem na rtech namalovaných.Tyto vši se dotýkaly svátých
věcí národních a Praha se smála...

Danse macabre!

Z prvních jejich představení jsem znechucen utíkal a
další jsem jen studoval u svého stolu z rukopisů jako výraz
doby. Kdykoliv jsem proti těm stvůrám zvedl svůj hlas,
byl jsem vždy označen za reakcionáře, právě tak jako za
své „Lidi na kře“, v nichž jsem také poukázal na choroby
doby. A právě u stolu nad-rukopisem vyšla celá ta talma
nejlépe najevo. Celá ta snůška žvanění a nesmyslů.Bez té
šlehačky baletu a jazzovýchzpěvánek.Dnešní člověkby se
divil, jak se toto blábolení,smíšenés otravným jedem roz
kladu. mohlo někdy někomu líbit.

Rozpomeňmese na jednu důležitou věc:
Ty dvě zpitvořenémasky, utahující si ze všech hodnot

minulosti, se nikdy ani slovem nedotkly vší té bijouterie,
jež se zrodilakolemnás. Necítilypovinnostkrálovskýchšaš
ků, kteří kritisovali činy královy, aby hopřivedli na správ
nou cestu. Měly jen úmysl rozleptávat to, co bylo a co či
nilo národ národem. Nikdy jsme neslyšeli,aby vtipkovaly
na pochybenou soustavu politickou; nad tehdejším úchyl
ným výtvarným uměním; nad opile se potácejícímmódním
básnictvím. Obé nechtělo vyznávat řád,-jejž postavila mi
nulost a chtělo hodnotynahradit padělkem bez zákonůper
spektivy, anatomie,metra, logiky Všemutomu tápání se
říkalo mylně hledání nových směrů. Všecko dění bylo v
krisi, ale bylo hanbou se ohlédnoutdozadu a opřít se o mi
nulost.

Nikdy nevtipkovali o malíři, který bez perspektivy a
dětskýmizpůsobem namaloval talíř jako kolo a vlepil do
něho kůži ze skutečného uzenáče. Nikdy nevtipkovali o
obraze, na němž byla podle surrealistické módy rozvěšena
střeva na šňůře. Nikdy se neposmívalislátanině slov, jež
mohla vzniknout jen v alkoholickém mozku a jemuž se
tehdy pyšně říkalo surrealistickábáseň, nad níž jednou naši
potomci budou bezradně kroutit hlavami. Neposmívali se
režisérovi,který inscenovalShakespearana hrazdách a brad-«
lech.Neutahovalisi z talmy, poněvadžv témžekadlubu byli
stvořeni i oni.

Dnes už by se ti dva nemohli objevit na scéně.Nemohli
by vtipkovat o svátých věcech našich otců a kázat nám
eklektismus. Víme, že na něj zemřela velmoc Francie po
třech týdnech a víme, že jeho vynálezcembyl světovýŽid,
nepřítel všeho nacionalismu,poněvadžna něm ztroskotával
ve svýchvýbojích.— Dnes již se člověkunedostanenadávek
reakcionářů, mluví-li ve společnostikriticky o těch dvou
paumělcích.Zvážněli jsme a začínámerozeznávat táhnu od
šperků.

naše školy
Alois Dostál:

Studenti a prospěch

nové klasifikaci na středních školách

"VTově vydané předpisy o klasifikaci na středních ško-
JlN lách v Protektorátě vzbudily zejména u rodičůmimo
řádný ohlas a zájem. Většinou se soudilo, že jde o opa
tření, které má nějak poškoditčeského studenta, neboť po
žadované zpřísnění posudků jeho vědění vedlo podstat
nému snížení stupně celkovéhoprospěchu.Tentonázor vy
cházel z mylné nebo neúplné informace, jejíž oprava a do
plnění ukáží nemístnost podobnýchzávěrů. Naopak. Krok
navrhovatelů byl jen zcela přirozenou snahou po jednot
nosti také na tomto poli. Je si tudíž třeba i zde uvědomili
trvalou změnu právních poměrů. Ze začlenění našich zemí
do širší vlasti vyplývají obyvatelstvu Protektorátu nejen
povinnosti,ale i práva. A tu vznikal přímo křiklavý nepo
měr nároků zakládaných na studijních výsledcích.Vyjdě
me z čísel, která neklamou: Ve školním roce 1941-42byl
na německých školách v Čechách teprve každý 22. až 50.
žák s vyznamenáním,zadm co na českýchkaždý třetí. By
ly tu dokonce ústavy, které měly více než 50% žactva
s vyznamenáním,ba našla se škola,která měla v jedné tří
dě docela 87% s vyznamenáním.Tím se tento stupeň pro
spěchu úplně znehodnocovala skutečně vynikající žáci se
neprojevih. Takový stav nelze přece obhajovali, neboť je
krajně nezdravý.

Chybu, z níž se vyvinul, bylo by lze z části hledati a
vysvětlovati okolností, že většina učitelů klasifikovala za
své školsképraxe ještě stupnicí 4člennou,v níž trojka zna
menala mnohdy jen známku soiva dostatečnou, takže
i v pozdější Sčlennéstupnici se leckdy pociťovala spíše ja
ko jen dostatečná, nikoli dřívější dobrá. Když pak přistou
pily ještě přímluvy a i tlak se všech stran, tento pocit sílil
a klasifikovalose mírně. Když potom předpisy o přiznáni
vyznamenánípřipouštěly pouhé zakrytí trojek jedničkami,
stávalo se nezřídka, že měl žák z hlavních předmětů, jako
na př. z němčiny, češtiny, matematiky a latiny trojku, na
proti tomu z náboženství,kreslení, tělocviku a zpěvu jed
ničku a byl s vyznamenáním, ač mu němu pomohly
předměty, v nichž se mnohdy hodnotila spíše píle a slušné
chování,nebo rozhodla přímluva. Na českých školách sta
čil tedy na vyznamenáníprůměr 2 celé, kdežto na říšských
školách musel miti žák více jedniček než dvojek, při čemž
již dvojka označovala tu výkon nadprůměrný a jednička
zcela vynikající. Při této klasifikaci byl v Říši na škole
o 400—500žácích také jediný žák s vyznamenáním.Poku
sy pak bylo prokázáno, že tento nepoměr ve stupni celko
vého prospěchu nelze hledati v rozdílu kvality českého a
německého studenta, nýbrž ve výkladu předpisů o posuzo
váni vědomostía v známkovánísamém. /
Škola výběrová — výchova vedoucích pro

všechny obory

Je samozřejmé, že každá větší změna vyžaduje, aby si
lidé ukládali úsilí věc pochopili a se přizpůsobiti. I zde si
budou musit především učitelé, ale i žáci a hlavně rodiče
zvyknouti na přísnější a přesnější známkování, při čemž
pak vysvědčení s vyznamenáním bude miti zcela jinou
váhu. Obavy, že by se na této cestě podkopávalapracovní
morálka žactva, jsou bezpředmětně. Nestalo se to v Říši a
zkušenost jednoho klasifikačníhoobdobí potvrdila i u nás
pravý opak. Žáci dovedou už dnes správně hodnotiti dosa
žený výsledek, snaží se zevšech sil o jeho zlepšení a pohlí
žejí se žádoucí úctou na ty, kteří vedou. Ti pak vystoupili
nad povrch teprve nyní a svých slabších kamarádů nepře-
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hližejí právě proto, že jsou skutečně nadprůměmi. A zde
jsme u poslání střední školy: Střední škola — a to je nut
no si znova do všech důsledků uvědomit — není školou
obecnou,ale přísně výběrovou.Má vychovávat vedoucípro
všechny obory občanskéhoživota. Výběr je boj. Začíná
v táborech pro přijímání do primy a pokračuje ve škole.
V táborech odpadnounezpůsobilí,ve škole pak ti, kteří se
záhy unavili a schopnost dalšímu boji ztratili. Těch bude
nepochybněs postupujícímpřísným výběrem ubývat, a to
je také cílem nynějších snah. Neboť má-li střední škola
plnit své poslání s úspěchem, nemůže vléci balast a trvale
řešiti problém vyřazování.Naopakcílem jé, aby nikdo ne
propadal. Tento stav je tedy žádoucí a je možný. Není
na škodu, nýbrž na prospěchnároda a proto je třeba, aby
se v lidu, t. j. především u rodičů žactva,mašlo plné poroz
umění, jelikož tu neběží o nějaké odbourávání, nýbrž o
zdravou a šťastnou přestavbu české střední školy, které
jsme si sami vždy přáli, ale jejímužprovedeníjsme nikdy
nenabyli odvahy.

vzdělání lidu

Dr. Tomáš Trnka:
Česká lidová výchova

Z"' eská lidová výchova na počátku tohoto století nebyla
ještě programově rozvinuta a omezovalase na ama

térské nadšení a touhu lid osvětově povznésti. Snahy po
hlubším vzdělání lidu byly zprvu vyvolávány reakcí na
nedokonalé a neúplné školství a školské vzdělání. Odtud
pak vznikl jednostranný názor, že lidová výchova je pouze
provisorní zařízení, jež odpadne, jakmile bude postaráno
o dokonalé školství a jeho zpřístupnění. Tento názor je
chybný také proto, že předpokládá, že psychologiea vy
chovatelnostdospělýchlidí je stejná jako u mládeže. Také
výchovnémetody jsou u dospělýchodlišnéod výchovných
metod u mládeže. Každá práce, a tudíž i lidová výchova,
musí se opírali o pevný základ vědecký, z něhožpak teprve
prýští práce organisovaná a programová. Dáti lidové vý
chově theoretické základy znamenalo tedy zodbornitilido
vou výchovu, aby odpovídala,psychologii dospělých lidí,
aby používala správných vychovatelskýchmetod a nejlep
ších a nejvhodnějšíchpomůcekpracovních; znamenalote
dy správně pracovali na poli přednáškovém, knihovním,
na poli výchovy umělecké a p. Tak byl podmíněn i další
vývoj české lidové výchovy.Proto i česká lidová výchova
počala hledati programové a theoretické základy pedago
gické a snažila se tuto theorii odpoutati od pouhé školské
pedagogiky a metodiky. Bylo jasné, že je třeba výchově
lidu dáti systém a program, opřený právě o tuto theorii.
Ježto česká lidová výchova neměla průkopnických vlast
ních budovatelů theorelických,snažila se opříti o vzory ci
zí. Tyto učitele našla především v čelných myslitelích a
vychovatelích,jako P. Natorpovi, W. Flitnerovi, M. Sche-
lerovi, O. Tumlirzovia j., kteří budovali základy sociální
pedagogice a theorii výchovy lidu na širším podkladě. So
ciální pedagogika sice byla pěstována také jinde, na př.
v Americe,avšak tam nebyla z ní budována vlastní theorie
výchovy lidu a nebyl z ní tvořen přímý vědecký program
pro výchovu lidu. Proto také lidová výchova v anglosas
kých zemích se omezovalapředevším na moralistně osvě-
tářské kazatelství a na doškolovánía přeškolování (souvi
selo to i s celoustrukturou tamníhoživota a školství). Na
proti tomu v Německu byla snaha opříti lidovouvýchovu
o výše dotčenoutheorii výchovy lidu a budovali tudíž lido
vou výchovuprogramově,především pak její nejdůležitěj
ší složky,vyšší lidové školy (Volkshochschulen)a knihov
nictví. S vyšším lidovým školstvímovšemnesmějí býti zaměňovány pouhé popularisačnípřednášky a kursy, jak se
projevovaly i zakládáním angloamerických universitních
extensi (což bylonapodobovánoi u nás), které jsou jedno

značně zaměřeny pouze na rozumovoustránku, a zakládá
ním t. zv. lidových universit, jež v podstatě vyzněly na
prázdno. Ani vliv dánských lidových škol se u nás nepro
jevil, ačkolivo nich bylo hojně psáno.

Vlivem německé lidovýchovné pedagogiky, která se
projevovala i vznikem nové pedagogiky kulturní (Spran-
ger, Litt, Kerschensteiner,Krieck a j.) počala se tedy u nás
chápali lidová výchova především jako kulturní a sociální
společenstvínejen po stránce pasivního přijímání kultur
ních statků, nýbrž především i jako společenstvítvořivého.

Výchova lidu na rozdíl od výchovy nedospělýchvy
chází tedy z vůle a snahy jednotlivcei větších celků roz-
vinouti vlastní tvořivé disposice nejen ve svůj prospěch,
nýbrž především kulturního a sociálníhospolečenství.Pro
to také česká lidová výchova toužila po plánovité výchově
lidu, jejímž výsledkembyly po světovéválce i sociálněre
voluční české zákony lidovýchovné. Třeba však hned říci,
že tyto zákonybyly dílem lidovýchovnýchpracovníků,ni
koliv politiků, a pravděpodobněnebyly by se uskutečnily
později, když vznikly a vzrostlypolitickéstrany, které vý
chově lidu nepřály, nebo se ní aspoň chovalynetečně.

Česká lidová výchova byla tedy nepolitická, zaměře
ná plánovitému tvořivému kulturnímu a sociálnímupo
vznášení lidu, pracovala vždy konkrétně, při čemž Češi
i Němci zasedali svorně vedle sébe při všech větších lido
výchovných konferencích a sjezdech. Také při velkých
lidovýchovnýcha knihovnickýchvýstavách stály vedle se
be české i německé exposice.Hlasatelemvšech těchto idejí
lidovýchovnýchbyl předevšímlidovýchovnýústav — Ústav
pro národní výchovu (dříve Svaz osvětový) jako ústav
studijní a pomocný. Studium lidové výchovy v Německu
a úzký styk s ní trvaly vždy, i v dobách,kdy to politicky
u nás nebylo populární.

Již z načrtnutého vysvítá, jaký je úkol výchovy lidu.
Lidová výchova má nabádali jednotlivce í lid pravému
rozvinutí jeho pracovních schopností,vésti jej správné
mu pochopenípráce ve vztahu životu celé kultuře a
vésti jej správnému společnostnímu,sociálnímua občan
skému myšlení. Takto správně chápaná lidová výchova
tvoří kořeny duchovníhoživota lidu.

Dnešní úkoly
Mám-Htedy konkrétně formulovali dnešní úkoly čes

ké lidové výchovy,vytkl bych je v těchto bodech:
Lidová výchova vede každého člověka i vyšší celky

stále většímu pracovnímu zdokonalování: nej
lepší dělník, nejlepší rolník, nejlepší řemeslník, krátce do
konalý pracovník na svém místě. Odtud vyvěrá láska

práci a vyvěrá i smysl, účel i užitek z práce pro lidské,
národní a státní společenství.Odtud vyvěrá nové pochopení
vztahu práce ke mzdě, penězům, ke kapitálu naproti dří
vějšímu chápání individualistickémua liberalistickému.Tu
lidová výchova zavrcholujehlásáním nové filosofie práce.
(Viz můj článek „Filosofiepráce“ v letošnímročníku „Vě
da a život“.)

Z toho vyrůstá další veliký úkol lidovévýchovy,hos
podářská výchova lidu. Je třeba nabádali lid

správnému chápání hospodářské funkce práce, správ
nému hospodářskémuvyužití hmotných i duševníchsil. Již
před touto válkou a zejména za ní se ukazuje, jak jsou
správné nové myšlenkovésměry v národohospodářští. Je
jich jednou formou je idea řízeného hospodářství.Český
lid vlivem dřívějšího stranického a politického zabarvení
těchto myšlenek v republice byl naladěn proti idei řízené
ho hospodářství,i je třeba, aby lidová výchova odhalovala
pravý smysl a účel tohoto zařízení.Vede to pak lid i po-*
chopení řízeného hospodářství i s hlediska nové Evropy a
novéhořádu světového,i myšlence spravedlivéhorozdě
lení bohatství země.

Z těchto podmínek vyrůstá idea nového sociálního
řádu ve smyslu protiliberalistickém,vyrůstajícího na vzá
jemném spravedlivém a rovném hodnocení a oceňování
všech druhů práce, především na rovnocennémhodnocení
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práce rukodělné. Uvedu jako příklad oceňovánípráce pra
cujícího dorostu, zejména učňů, jejich sociálnípostavení a
z toho vyrůstající možnosti jejich výchovy. Právní, sociál
ní, hygienická a jiná péče je základem a podmínkou jejich
výchovy a rozvinutí jejich pracovní zdatnosti. Jak málo tu
bylo dříve o ně po této stránce postaráno, kdy vrcholným
sociálně-výchovnýmopatřením bylo pouze pár učňovských
besídek a několik učňovskýchdomovů!

Sociálnívýchova je a bude tedy velkým úkolem lido-
výchovným,jsouc úzce spjata se snahami po novém sociál
ním řádu.

Dalším velikým úkolem lidové výchovy je výcho
va Ice kulturnímu společenství. Dosavadní chá
pání kultury bylo příliš individualistické. Kulturu národ
ních a státních celků, kterou možno zobraziti jako mocné
horstvo s jeho nejvyššími vrcholky (geniové) i s prostými
údolími, nutno chápati jako celek. Lid je tedy a má býti
aktivně účasten kulturního života. Kultura a život úzce
spolu souvisí.Díla, která dekadentné pohybují se na peri
ferii života, jsou nezdravá. Je úkolem lidové výchovy
chrániti lid před brakem uměleckým a pseudokulřurníma
umožňovatimu vším způsobemúčast na kulturním spole
čenství. Tak propagujeme výchovu vkusu, bytovou kultu
ru, úpravnou a vzornou dědinu jako předpoklad výcho
vě umělecké a kulturní. Tak propagujeme zvýšenoucivili-
sační úroveň venkova vůči městům a propagujeme čistotu
městské kultury od nánosu městské pseudokultury. Snaha
přiblížiti městskému člověku práci venkovskou a naopak
není jen snahou po spravedlivém vzájemném hodnocení
práce, nýbrž i po spravedlivém oceňování výrazných ty
pických kulturních projevů a cesta vytvoření kulturního
společenstvía pospolitosti.

S dosavadními složkami lidové výchovy, výchovou
práci a výchovou prací, výchovou hospodářskou,sociální

a kulturní, jež jsou převážně složkamivýchovy duchové,
úzce souvisí další velký obor výchovy lidu, výchova

životu a životem. Neběží jenom o výchovu těles
nou a rekreační (včetně rekreační výchovynápravní a zá
branné), nýbrž vůbec o výchovu životu v širokém slova
smyslu, jejímž čilém je štěstí a blaho životní jak osobní,
tak rodinné, i štěstí dalších širších celků společenskýcha
lidských. Tato výchova souvisí s výchovoumravní a s vý
chovoucharakteru. Na tuto výchovu dává velký důraz vý
chova německá, hlásající, že osobníštěstí je vzájemněpod
míněno štěstím rodinným a společenským.Běží tu na pří
klad také o výchovu ke kamarádství, pospolitosti,solida
ritě, o výchovu osobní odpovědnostipracovní i životní
v nejširším slovasmyslu.

Všechny tyto složky výchovylidu vedou určité nad
stavbě, kterou je výchova občanská, politická,
s t á t n í, říšská. Je to fichteovské chápání občanské,
politické a státní myšlenky. Tu stát a státní zřízení jako
nadstavba kulturní vykonává zase zpětný vliv na své ob
čany ve výchově občanské, politické, státní a říšské. Tak
lidová výchova,vycházejíc zdola z konkrétníchkořenů vý
chovy pracovní, hospodářské, sociální a kulturní, harmo
nicky dorůstá a navazuje na výchovný řád, normovaný
státem a jím pověřenými orgány.

Jestliže jsem takto stručně formuloval složky a úkoly
lidové výchovy, třeba ještě říci, že lidovou výchovu modi
fikujeme též podle objektů lidovýchovných,zda se lidová
výchova obírá dělníkem, rolníkem, řemeslníkem, krátce
určitým stavem, či zda se obírá mládeží (pak mluvíme
o výchově mimoškolní), výchovou dorostu, výchovou
chlapců, dívek, žen a podobně. Z toho nejvíce pozornosti
zasluhuje výchova dorostu vzhledem věkovému období
životnímu,danému zráním života.

poznámky
Strach z aktovky

Bylo by úplným nepochopením duše davu,'kdybychom snad
chtěli popírati, že dnešní lidé mají starosti a že přinášej!
i u nás válce oběti. Skutečně, vedoucí osobnosti ftíše a
Protektorátu také vždy správně z této situace vycházejí. Jde
však o to, co je to starost a oběť. Zde musíme stále
a soustavně pečovati o to, aby naši lidé dobře srovnávali a od
stupňovali. Neklid a nejistota není na př. ještě sama o sobě ve
likou obětí. Doba tak mimořádná, jakou jest dnešní největší svě
tová válka, přináší denně tolik nových situací, že skutečně není
pevného podkladu pro to. aby si jednotlivec svůj život zařizoval
jen podle svých přání a tužeb bez obav z dnů příštích. Zkrátka,
nemáme dnes nároku na klid a jistotu. Tím více vážíme si kaž
dého klidně prožitého dne. Jak ukázal teroristický nálet na
Plzeň, nejsme pány svých životů a statků, proto tím více si těch
to hodnot vážíme, pokud jsou nám dopřány. Nezneklidňujeme se
vzpomínkou na vzácné výjimky, jichž se válka dotkla méně než
nás, nýbrž posilujeme se představou těch milionů lidí, kteří byli
postiženi bezprostředně. Okolnost, že můžeme se zítra nebo za
měsíc nebo za rok státi přímou obětí války, nesmí nám odníti
radost ze dne, měsíce či roku.

Upozorňoval nedávno v debatě dobrý znalec venkovského
obyvatelstva, že prý v některých vesnicích jsou již obyvatelé tak
zneklidněni různými úředními akcemi kontrolními, ubytovacími
a j., že pouhé objevení se muže s aktovkou působí strach v celé
obci. Na to správně odpověděl jeden z přítomných: »Předpoklá
dejme, že úřední orgán s aktovkou nepřináší obyvatelům obce
skutečně nic radostného. Snad i celá dosavadní existence mnohé
ho z vesničanů závisí na úředním řízení, které muž s aktovkou
zavede. Avšak uznejme alespoň, že stále jde o úřední řízení, vy
konávané s aktovkou. V krajinách, které se staly, třeba jen do
časně, kořistí bolševiků, nechodili úřední orgánové s aktovkou,
nýbrž jejich jedinou mluvou byla pistole. Dokud dýcháme, není
ničemu konec, i když zboří se nám zdánlivě všechny pilíře naše
ho dosavadního způsobu života. Muž s aktovkou nás o život na
místě nepřipraví, bolševický muž s pistolí vyřídí vše rázem a bez
vysvětlování.«

Myslíme, že výše vylíčená příhoda dobře zachycuje rozdíl
mezi starostmi a obětmi našeho zázemí a mezi hrůzou, kterou ne
se s sebou východní válečné nebezpečí. j^ r j ose f Kliment

Závazek pro mladé i dospělé

Lze spatřovat více než symbol v okolnosti, že oslava Vůdco
vých narozenin v Čechách a na Moravě byla uspořádána Kura
toriem pro výchovu mládeže, tedy vrcholným představitelem čes
kých mladých lidí, jako slavnostní večer určený zase mládeži.
Viděli jsme v řadách hostů večera dne 20. dubna převládající ži
vel mladých jako potvrzení a zároveň zdůraznění toho, že v
Adolfu Hitlerovi byla slavena osobnost velkého mluvčího a
a zastánce mládeže a vůbec čistého a pravého mládí. Generálni
referent Kuratoria dr. Teuner to vyjádřil ve svém projevu slo
vy. že »co stěžejní příkaz nového řádu vytýčil Adolf Hitler po
žadavek. aby mládí vyrůstalo v radosti a kráse, jaké mládí pří
sluší, ale aby přitom kladlo také pevné zák lady úkolům vyšším
— povinnostem v dospělosti.«

V duchu této zásady chce tvořit, budovln a pracovat ve své
výchovné práci právě Kuratorium. Je to velký úkol, jistě nikoli
lehký, ale tím vznešenějši a radostnější. Hravé mládí se nesmi
zastavit ve svém vývoji na planém hračičkářství, stejně jako
sport se nesmí pro ně stát účelem; křivka vzestupu duševních a
tělesných sil musí jít tak říkajíc souběžně, ideálně by se měla
ztotožnit. Hřiště, tělocvičny a ostatní zařízení tělesné výchovy,
která se den za dnem ve větším a větším počtu otvírají proudům
mládí, dychtivého pohybu, zápolení v družném a ušlechtilém
smyslu, toužícím po nových vědomostech a obzorech do blízkého
a vzdálenějšího světa, jsou mladými přijímány s radostí, s nadše
ním a jistě s nejlepšími předsevzetími. Je to také správné a
dobré, už proto, že to, co dávala naší mladé generaci jen škola,
nemohlo by dostačit pro životní zápas, af už duchovní nebo ma
teriální. Jak by mohlo vzdorovat tělo> nezocelené, nezušlechtěhé
tělocvikem, stále rychlejšímu a rvavějšímu tempu života? Jak by
obstál duch, nevědomý velkých problémů doby v proudech no
vého myšlení?

Na slavnostním večeru v den Vůdcových narozenin spatřila
veřejnost po prvé stejnokroj Kuratoria. To už znamená více. než
bychom se domnívali při povrchním posouzení účelu stejnokroje
vůbec. Uniforma je odznakem bojovníka, af již duchovního či se
zbraní v ruce nebo s lopatou. Stejnokroj je tu symbolem zařazení
jednotlivce do velkého útvaru o stejném úkolu, v jediném duchu
a v totožném smýšlení. Tak jako bývalo nošeni zbraně, meče či
kordu výsadou vznešeného původu, zásluh či vyznamenání, tak
i tento stejnokroj se stává výrazem vyššího uznání celku, tedy
českému národu. Uniforma se tu nestává pouze vnějším odzna
kem úřadu či hodnosti, ale právě potvrzením toho. že cesta čes
ké mládeže, na niž nastupuje, bude cestou pravého duchovního
a tělesného zaměření, jakým má a musí jít český národní celek
S hlavně jeho budoucí generace. Je to zároveň potvrzení, že pa-
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tři/ne co národní skupina do velkého celku Ríše a Evropy jako
platný činitel, s nímž se skutečně chce počítat.

Stejnokroj, jehož propůjčení je stejně poctou jako uznáním,
Je ovšem také závazkem. A to závazkem mravním v nejširším
slova smyslu. Musíme dokázat, že si jej naše mladá dorůstající
fienerace zaslouží a tento důkaz budiž přinesen právě na těch
místech, kam nás totální mobilisace ducha i hmoty zařazuje v
»racu.iící a tvořící domovině. Gustav P e g l

Mobilisovat i vynalézavost

Jak ukázaly ve Velkončmecké říši zdárně probíhající akce
na podchycení vynalézavosti osazenstev podniků, vede dělnictvo
silnou většinou nad úředníky, jenže technický a hospodářský
význam mnoha zlepšení, navržených dělníky přes jejich uznáva
nou důležitost nedosahuje závažnosti návrhů 25 řad úřednictva,
koncipovaných přirozeně na podkladě daleko vyššího teoretického
vzdělání a podrobné znalosti provozu. A o t opravě nyní
nejvíce jde, aby tato ještě náležitě nevyuži
tá hřivna, jakou představuje vynalézavost
odborně školených techniků, donedávna při
brzděná jednak přílišnou autokritičností a
jednak dříve tak častým podhodnocením tvo
řivé práce duševní vůbec, neodpovídajícím
vůbec vynaloženému studiu a námaze, bylá
nyní zhodnocena mužným odhodláním, dáti
prostě všechny, nejen man u á lni, ale i tvoři
vé síly duševní ve prospěch věci, která je
celonárodním zájmem! Dnes si musí každý uvědomiti
skutečnost, že promyšleným zasazením sil, účelnějším využitím
materiálu a důmyslnější konstrukcí jak přípravků, tak i strojů
a výrobních zařízení lze znásobiti původní výkon osazenstev,
aniž by bylo třeba zvyšovati jejich početní stav, rozšiřovat! vý
robu nebo dokonce zvětšovat! podniky. Těžiště vystupňované
výkonnosti v průmyslu spočívá tudíž nejen v nejlepší vůli děl
nictva, ale také těch, kteří zvládají tisíce problémů technických
v modern m průmyslovém provozu a tím určují do značné míry
výkonnost osazenstev jako celku. Pronikavé úspěchy, dosažené
v poslední době v tak zvaném úsporném konstruování strojů a
zařízení, aby vyšly co nejlehčeji, jsou přesvědčivým dokladem,
jak zázračná tužka schopných konstruktérů snižuje potřebné
množství železa a oceli na polovinu i méně, aniž by tím trpěla
jakost nebo trvanlivost výrobků. Kromě strojů jsou to zvláště
přípravky pro obrábění, které umožňují plně využiti i sil za
pracovaného dělnictva i tam, kde dříve byl kvalifikovaný dělník
nepostradatelným. Vyvrcholením technické tvořivé práce, nemys-
liteiné bez nejužší součinnosti, je pak vynalézání nových strojů

zařízení, šetřících lidskou práci a umožňujících skutečné vý
robní rekordy.^ Posledním, ale nikoliv snad nejmenším úkolem
techniků v průmyslu je záměrné usilování o zvýšení výkonnosti
starostí o pohodlí a bezpečnost osazenstva při práci. Péče o dob
ré osvětlení a čistý vzduch, jakož i správnou teplotu v dílnách,
dále náhrada stání tolik unavujícího sezením a účelná mechani-
eacc dopravy v dílnách, to vše jsou právě tak důležité předpokla
dy vyšší výkonnosti, jako dobře vyřešená zařízení bezpečnostní,
chránící pracovníka před ňemocei..i z povolání a úrazem. Šťast
né^ podchycení vynalézavosti povolaných sil, ať již soustavou od
měn, náležitě dotovaných, či usnadněním patentování a zhodno
cení získaných patentů prodejem či pronájmem licencí, po pří
padě vypsáním soutěží na řešení určitých, přesně vymezených
problémů, je jistě časové. Totální pracovní nasazení
také v obořu tvořivé práč technické pod
chycen ímvšech dobrých a uskutečnitelných
myšlenek k. postupnému zdokonalování pro
vozů v průmyslu nebylo by jen jakýmsi vyvrcholením pracovního přínosu č e s k é h o pracujícího IJi d u ke konečnému vítězství Velko-
německé říše, ale bylo by i do nej bližší bu
doucnosti nejužší spoluprací dělníků rukou

dělníky mozků (dříve v průmyslu navzájem
i o d ci z o van ých předsudky plutodemokra-

c i e), také příslibem trvale zvýšené výkonno
sti n a š e h o p r ů m y s I u a tím současně i n e j s p o-
lehlivějším garantem blahobytu celé národ-
„f pospolitosti! František Komůrka

Žid odešel, jeho duch zůstal

Bývalý ředitel kanceláře lékařské komory v Praze, Žid, dal
svého času zřídit fond doplnění vlastní pense. Fond pro zaji
štění pensijních nároků Žida-ředitele nebyl nikde a nikdy veřej
ně lékařskou komorou vykazován, ba ani zastupitelstvo lékařské
komory o něm nevědělo. Byl to tedy fond tajný. Podle slov p.
předsedy správní komise ze dne 7. XI. 1939 vznikl tento fond
prý tak, že Česká sekce lékařské komory se zavázala, že bude

jmění komorního doplňovati pensi bývalého ředitele na pří
slušnou výši. V následujících letech pak byly každoročně vklá
dány do fondu částky stanovené matematickým oddělením Vše
obecného pensijního ústavu. V roce 1939 dostoupil prý již tento
fond částky asi 600.000 K. Pan předseda správní komise dále
uvedl, že tento obnos je majetkem lékařské komory a že sloužil
k n a d 1 e p š o v á n i a doplňování p e n s i j n í c h p o ž i t-

ků b ý v a 1 é h o r e ďi t é 1 e komorní kanceláře O. Štědrého.
A tyto pensijní požitky vyplácel p. řediteli Všeobecný pensijni
ústav ve výši 24.000 ročně. Lékařská komora připlácela je
ho zákonité pensi tolik, o kolik byla tato menší než plat, který
dříve pobíral.

Abych doložil oprávněnost tohoto článku, musím zde nutně
dále uvésti i toto: V tutéž dobu, kdy na pensijňí zaj.štění ředitele
komory a jeho rodiny bylo připraveno již celkem asi 600.000 K,
připadlo na zajištění jedné árijské rodiny lékařské průměrně
jen asi 144 16 hal.! Podpůrný fond pro všechny lékaře v
Čechách vykazoval 1. lednu 1937 částku 865.128 98 hal., a
všech lékařů tehdy bylo kolem 6000 v zemi České.

Tento početní stav a poměr se však ani později, ba možno
říci dodnes nijak výrazněji nezlepšil ve prospěch vdov a sirotků
po českých lékařích. Místo, aby po zrušení fondu podpoře pen-
sliních nároků Žida-ředitele celý tento velmi značný obnos byl
vrácen lékařům, když z jejich peněz a příspěvků byl založen, a
aby těchto peněz nyní bylo použito doplnění podpůrného fon
du pro české lékaře a jejich vdov a sirotků, věnováno bylo
těchto 600.000 tentokrát pro všeobecné nadlepšení pensijních
nároků všech zaměstnanců lékařské komory v Praze.

A tak je dnes stav takový, že pro 10—20 zaměstnanců lékař
ské komory je připraven jejich pensijnímu nadlepšení fond
dnes již více než o 600.000 K. A kromě toho požívají tito zaměst
nanci ještě i dobrodiní zákonitého pensijního pojištění. Na jed
noho a každého z nich připadá tedy průměrně třicet až še
desát tisíc korun pensijnímu nadlepšení. A naproti to
mu na podporu jednoho českého lékaře, vdovy nebo sirouta
připadá jen asi necelých dvě stě koř u’n! Možná, že i již
dokonce o několik haléřů více — možná, že i o několik korun.

MUDr. Gustav a za la

Sven Hedin a bolševický Džingischán

Dnešní boj proti Sovětům je právě takovým bojem za čivili-
saci evropskou jako jím byl ve středověku boj proti Mongolům
Džingischánovým. Známý český dějepisec dr. Rudolf Holinka
popisuje nám plasticky ono středověké zápolení a Čestnou roli,
kterou v něm hrál král Václav I. a český národ. Světově známý
cestovatel švédský Sven Hedin v knize »USA v boji světadílů«
připomíná, jak německý císař Friedrich II. ve středověku marně
burcoval Angličany, aby přispěli záchraně Evropy. Píše:

»Dne 3. července 1240 zaslal císař Friedrich svému švagru, an
glickému králi Jindřichu III. tento dopis: ’

»Císař Friedrich by rád obrátil pozornost anglického krále na
jednu věc, jež se týká Římské říše a všech věrných křesťanských
království a jež ohrožuje celé křesťanstvo všeobecnou zkázou.
Barbarský národ, zvaný Tataři, rozšiřuje se jako rakovina. Je lo
soud Páně polepšení potrestání jeho lidu: zkáza, zpustošení
bohatých zemí, při čemž není šetřeno ani pohlaví, ani stáří, ani
důstojnosti, a to národem, jenž chce všechno ostatní lidstvo vy
hubit, který chce sám vládnout svým neslýchaným počtem a
mocí. Tataři, děti pekel, přivalí se náhle jako hněv boží nebo
jako blesk, hrdé říše jsou úplně pustošeny a jejich obyvatelé ža
bí jeni... Uhři se svými kněžími a rytíři byli všichni pobiti
v krvavé lázni, že jsme o podobné nikdy neslyšeli.«

Pak mluví císař o zprávách, jež dostal od krále českého, a
od vévodů rakouského a bavorského o třech proudech Mongolů,
jež postupují Polskem, Moravou a Uhrami: »Bázeň a chvění přé'd
jejich běsněním naplňuje a rozechvívá všechny; těžká situace
přikazuje, aby jim byl kladen odpor, protože nebezpečí je přede
dveřmi. Proti všeobecné zkáze a zpustošení celého světa, zejména
proli zničení křesťanstva je třeba rychlé pomoci a rychlého osvo
bození.«

Císař neustále napomíná dopisy anglického krále i jiné pa
novníky a varuje: »Mír a svornost musejí panovat mezi panovní
ky; nesvornost, jež často už přinesla křesťanstvu neštěstí, musí
utichnout, musí být sjednána všeobecná dohoda, aby barbaři byli
zastaveni — neboť kdo je před nebezpečím varován, je proti ně
mu i obrněn — aby se společný nepřítel netěšil z toho, že se mezi
křesťanskými knížaty projevuje tak veliká nejednotnost a že mu
urovnává cestu.«

Císař si stěžuje na papeže, jenž intrikuje proti jeho cti a pro
ti jeho pověsti, místo aby použil zbraní církve proti Tatarům.
Volá ve svém dopise: »Nyní zapřísaháme Vaše Veličenstvo srdeč
né jménem společného nebezpečenství a jménem našeho Pána
Ježíše Krista, abyste se Vy sám i Vaše říše měli na pozoru —

čemuž popřej Pán plného zdaru — a abyste s rozvahou a s pro
zíravostí a s veškerou pílí brzy připravil záchraně oddíly sil
ných rytířů a jiných ozbrojených mužů a zbraní — o to Vás pro
síme pro prolitou krev Kristovu a pro rodinné svazky, jež nás
spojují. A dovolte, aby se připravili a aby mužsky a moudře
s námi bojovali za osvobození křesťanstva, a aby proti nepřátelům,
kteří se nyní chystají proniknout přes hranice Německa, jež je
takřka branou křesťanstva, mohlo být spojenými silami dobyto
vítězství ke chvále Pána zástupů. Kéž nepřejdete lhostejně přes
tyto věci nebo je v odkladu neodložíte stranou. Jestliže totiž —
čemuž Bůh račiž zabránit — vniknou Tataři bez překážky do
německých zemí, pak se musejí mít jiní na pozoru, aby se bouře
rychlostí blesku neoctla před jejich vlastními dveřmi. Věříme,
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8e to stalo jakožto soud Páně, protože svět se stal sám v sobě
nejednotný a láska mnohých, kteří by měli víru hlásati a udržo
vali, tak zvlažněla; a jejich příklad nakazil svět lichvou a mnoha
jinými způsoby simonie a lakomství. Nechť se tedy má Vaše Vzne
šenost na pozoru, a zatím co společní nepřátelé běsní mezi sou-
scJnimi národy, nechť moudře uváží, jak se tomu má odporo
vat. Přišli totiž ze své země v úmyslu .... aby si podrobili vše
chny západní země — což Pán od nás raěiž odvrátit — a aby zni
čili a vyplenili v Krista a v jeho svaté jméno.« Radou ví
tězství vzrostla jejich šílená zpupnost tak. že jsou přesvědčeni,
že mohou porazit celý s\’ět a učinit krále a knížata svými otroky.
Císař projevuje naději, že barbaři, kteří vyrazili ze svých »pekel
ných obydlí«, budou spojenými vojsky západních zemí rozdrceni

a zase uvrženi do Tartaru. Jejich vlastní slepý osud, ba satan
sám musí se stř tnout s vítězným orlem císařské Evropy ...

»Německo, jež chutě a plné hněvu se chápe meče, Francie,
matka a strážkyně rytířstva, válečnické a odvážné Španělsko, bo
hatá Anglie, mocná svými many a dobře vyzbrojeným loďstvem,
a všechny hrdé a slavné země na západě necht s radostí pošlou
své vynikající rytířstvo pod znakem spasitelného kříže, jehož se
obávají nejen buřiči, nýbrž i samy vojenské zástupy satanovy.«

Výzva německého císaře anglickému králi vyzněla nevysly
šena. Tehdy jako nyní po sedmi stech letech byla Anglie lho
stejná osudu, jenž by byl očekával křesťany na evropské pev
nině, kdyby se bylo mongolským hordám podařilo zaplavit celou
pevninu. Cil těchto jezdeckých mas zpustošit veškeré západní ze
mě a křesťany, kteří by to přežili, zotročit, nalézá svůj protějšek

ve světové revoluci bolševické a v jejích důkladných přípravách

pro vpád do Německa a do západní Evropy.

Král Jindřich . viděl možná ve zpustošení, jež provedli
barbaři na evropské pevnině, výhodu pro sebe a pro 8 říši na
ostrově, chráněném průlivem proti jakémukoliv přepadení. Za
našich dnů jde anglická vláda dále, nežli šla tehdy, neboť slovem
i činem pracuje chladnokrevně pro vítězství bolševiků nad Ně
meckem. Anglie stejně jako Severní Amerika podporuje všemi
prostředky tento boj, jehož vítězství by znamenalo zkázu evrop
ské pevniny i skandinávského severu. Potud 8 Hedin.

Odnaučit se velikášství

My Cechové, sehráli jsme v tomto století vznosnou roli sta
tečného junáka, který uťal draku Rakousku obě hlavy a odmě
nou dostal princeznu Samostatnost a věnem celé království.
Zrovna jako v pohádce. Jenomže tam, kde pohádka končí v bla
ženosti, počíná právě naše nesnáz. Když jsme se totiž vyklubali
ze skořápky poroby a chtěli rozlétnout, zjistili jsme, že o létání
nemůže být řeči. Proč to? Propaganda první republiky tvrdila, že
český národ dusila tři sta let můra, že však národ se tak nějak
před sto lety začal probouzet, až konečně x roce osmnáctém se
probudil úplně. Byl to však omyl. Teprve 20 let později probu
dili jsme se dooopravdy, ačkoliv stále ještě mžouráme trochu
očima a jen zvolna zvykáme si na studené světlo střízlivých
faktů.

Abychom mohli snáze oddělit sny od skutečnosti, musíme si
uvědomit, zda jsme národ orlů, či aspoň sokolů, auebo bohužel
jen nějaký druh, neuzpůsobený pro let ve vysokých výškách. Ne
vím, proč bychom se měli za to stydět nebo pozbývat chuti ži
votu, třebaže správné poznání jest dosud pro mnohé krajně ne
příjemné.

Nelze se ani diyňt, vždyť nejpůsobivější orgán národní pro
pagandy — populární dějepis —- už od časného mládí zavaioval
nás takovou nfírou sentimentálního historismu, že není možné
očistit se od tohoto rmutu bez jisté námahy. Život svého národa
jsme si líčili jako příběhy lidu zvlášť nadaného, ba téměř vyvo
leného, kterému jenom jakási nepřízeň poměrů nedovolila úplně
rozvinout bohaté dary nadání. Nikdo si však nepoložil otázku,
jak to, že jsme nepřízeň osudu nepřekonali, a proč jsme vůbec
do nepřízně upadli, když přece osud si kuje každý sám. Takové
skvělé příležitosti kolem nás míjely, a my jsme je nepopadli za
pačesy. Vždyť jsme mohli ze svého centrálního postar ení v Ev
ropě dávno organisovat velkou říši, ale nepovedlo se nám to ani
za Přemyslovců, ani za Jiřího, ačkoli nomádské kmeny Arabů
něco podobného kdysi dovedly. Nechci ur'xäávat o tom, proč se

nám to nezdařilo být strhujícím centrem, chci jen říci, že k d 1
za tisíc let života se národ nevyšvihl na
vůdčí místo, nestane se tak už nikdy.

Chtě nechtě musíme se smířit s úlohou jen skromnou, a to
nejen pro dobu nynější, nýbrž i do budoucnosti. Pěstovat ne
úměrné velikášství, jak to s oblibou dělávají Poláci, je směšné a
zároveň zahanbující, ovšem jen pro citlivé duše.

Nenabádám tímto žádného Čecha malomyslnosti ani pod
ceňování sebe samých, ale přál bych si, abychom oproštěni od
nedokonalých názorů a neúplné výchovy, poznali sami sebe a
přesně zvážili své možnosti i odhadli cenu své jakosti. Nepochyb
ně je to duševní činnost -elmi namáhavá, protože jde proti ci
tům dlouho záměrně pěstovaným, avšak je to činnost nezbytná,
chceme-li dáti právo také chladnému rozumu.

Antonín Chalupa

Vlastenectví v pravé podobě

Někteří současníci velkých přerodů jsou směšní svým ža
bím skřekem. Připusťme možnost, že by ftíše byla nucena uza
vřít česká musea. O tom ovšem nemůže být ani řeči. Ale kdy
by, řekněme, to musela udělat. Jak by hned nato široká la
vina veřejnosti lkala nad zdeptaným a spoutaným českým
vlastenectvím! Němci všechno české ničí! Němci nám zavřeli
památky na naše slavné předky! To by bylo nářků. Ale jestliže
jedno pražské museum musí samo uzavřít přístup veřejnosti
proto, že nemá návštěv, pak se nic nestalo. Netřeba chodit ko
lem horké kaše. Slavné Náprstkov o museum, němuž je ne
celých deset minut od nejrušnější tepny Prahy, Václavského
náměstí, bývalo otevřeno 48 hodin ročně pro slabý počet ná
vštěvníků, kterých sem chodilo průměrně dvanáct denně! A to
jde o jedno s nejzajímavějšími sbírkami, kde je také byt v pů
vodním stavu Julia Zeyera a kam přispěli pestrými památkami
cestovatelé Frič, Vráz a Kořenský. A celkový příjem tohoto

musea za celý rok nestačil ani na zaplacení jednoho zřízence
měsíčně!

I největší Zemské museum, které je přímo ve středu města,
zeje prázdnotou. V roce 1938 mělo největší návštěvu — 139.648
návštěvníků. V tomto počtu hrály hlavní roli hromadné návště

vy školních dětí a čistý výnos činil pouze 70 tisíc za rok. Tuto
částku vydělá při dobrém programu hladce jediné kino na
Václavském náměstí za jediný měsíc! O Národopisném museu
v Kinské zahradě, kde jsou uchovány kroje ze všech krajů Čech

a Moravy i z ciziny, většina Pražanů vůbec ani neví.

Žijeme v době, kdy obecenstvo přímo dychtí po kulturním
osvěžení a kdy kina a divadla jsou několik dnů předem vypro
dána. Ale ještě několik pošetilců nechodí do kin, protože se
právě uvádí několik německých filmů a ignoruje divadlo, že
uvedlo hru jednoho německého autora. A to je pro ně kua
»vlastenectví«. To je čin pro národ!

Jděte se podívat do musea jednoho z největších Čechů a
velkého hudebního genia, jímž se pyšní celý národ: Bedřicha
Smetany. Kolik zde najdete těch »vlastenců«, kteří bojkotují
vše německé? Jde o museum, kde je uchováno mnoho fotografií,
nekonečná řada světových žurnálů, oznamujících úspěchy Sme
tanových děl ve světě. Je tu také původní chorobopis Smetanův,
když v dubnu 1884 byl převezen do Kateřinek, leží zde pera,
kterými psal nejradostnější díla, jeho brýle, dýmka, nůž, klavír

a mnoho ostatních památek. Toto museum má nejslabší návště

vy vůbec! Přijde-li sem za týden 12 až 20 lidí, to už je rekord!

Smetano, velký synu národa, neobracej se v hrobě nad činy
»vlastenců«!

Poctivě smýšlejícího člověka bolí srdce. Jak málo lidí zná

opravdovou lásku půdě a rozumí správně slovu národ.

Bohuslav H a r v á n e

Přítomnosti

s«redaktorDr.EMANUELVAJTAÜER

Vychází každého prvního v měsíci, dvanáctkrát do roka. — Vydává Melantrich

a. 5., Praha II, Václavské n. 36. Telef. 214-51. Úč.et pošt. spořitelny 64064. Nevyžá
dané rukopisy se nevracejí. Předplatně na 36.—, včetně doručného

0.60, na půl roku 18.—, včetně doruč. 0.30. Jednotlivá čísla 3.—,

cena rozumí se franko tiskárna. — Užívání novinových známek
povoleno ředitelstvím pošt v Praze. Dohlédací úřad Praha 25.

TISKNE MELANTRICH, A. S., PRAHA II, VÁCLAVSKÉNÁMĚSTÍ$6.
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BRUNO CICOGNA NI

VELIA

Kniha, poctěná cenou Italské akademie
1941, je hlubokým a v naSí přeložené
literatuře ojedinělým pohledem do nezda
řeného manželství a velkou básni o Erotu
smutném, tragikomickém a poživafiném.
Přeložil B. Jeöliöka. Brož. »6 K, váz. 83

MARINO MORETTI

ANI HEZKÁ

ANI OŠHEIAÁ

Dílo italského autora, obírajíc! se cito
vým životem próměmé ženy a konfron-
tující zklamaný svět matky se sebevědo
mým a zaníceným mládím dcery. Přeložil
A. Felix. Brož. 75,— K, váz. 93.— K.
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SfLCO/né ficáti ?

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

šetrně vyprané prádlo!

SCHICHTŮVCLARAX
namáčeni

změkčení vody
mácháni

ÍT

Armada dlouho Vám
výdrži,

znamená odíránu

pro kůži!

Čím slaběji krém nanesete,
tím docílíte krásnější a trvan
livějšívysokýlesk. Vaše obuv
Vám bude vděčna za pečlivé
ošetřování.
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