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W. Wolfram v. Wol mar:
Hrdinství anebo sebevražda?

Získali jsme pro náš časopistento pozoruhodný
článekod autora, který je mimořádněkvalifikován
posuzovat správně naše otázky kulturne-politické,
jednak jako Vedoucí skupiny tisk říšského
protektora, jednak jako autor obsáhlé historicko-
politické knihy z dějin naší země: »Praha aR í š e«. 600 let boje německýchstudentů, již vydal
nedávnov naklad. F. Müllera v Dresdenu.

Redakce.
eští literáti tvrdili se zvláštní zálibou vždy znovu

Vv' a znovu, že jejich národ je nejzralejší mezi tak
zvanými slovanskýminárody, protože největší měrou
podléhal vlivu „západní kultury“. Pod pojmem „zá
padní kultura“ představovali si tito literáti pravidel
ně něco, co neodpovídaloani vědeckým,ani kultumě-
politickým skutečnostem — mínili totiž vlivy fran
couzskérevoluce a pak vyzařování západnickédemo
kracie. Nikdy však nemínili — jak by to odpovídalo
historickým a kultuméhistorickým skutečnostem —vlivy kultury německé. Tento poznatek umožňuje,
abychom se dnes podrobněji zabývali také přičinami,
které zavinily, že vrstva českých intelektuálů pří
tomné doby selhala opravdu ojedinělým způsobem:
Duchovní opora těchto lidí, vychovaných v západ-
nickěm duchu, zdroj jejich domněléhosvětového ná
zoru se rozpadl v Münchenu a byl vyhlazen v Com-
piěgne. Čeští intelektuálové žili od těchto obou histo
rických dat v prostoru téměř vzduchoprázdném.

tomu, abychom podepřeli tento názor, stačí ně
kolik srovnání. Bývalá hradní klika kolem Beneše
měla za první světové války svůj asyl v Paříži. To
nebyla náhoda. Francouzská mentalita, vůdčí myšlen
ky francouzské „demokracie“a „liberality“ zmocnily
se Beneše a jeho přátel již dříve, v letech studia.
Český sklon romantice a sentimentalitě se v těchto
intelektuálních lidech, nemajících kořenů, smísil snejsyrovějším nacionalismem„třetí republiky“ a vytvořil jakýsi druh ideologickéPsychopathie, která je
porazila slepotou, pokud jde o-historické skutečnosti
minula i politické skutečnosti doby přítomné.

Když po r. 1918tato „vůdčívrstva“ přišla do čes
kých zemí, spojila osud „Cesko-Slovenska“s Francií
n? ^zmar- Nikdo na příklad neměl v tomto stá
tě větší slovonež francouzská vojenská misse v Pra
ze. Tato slepá poslušnost ideologiivnitřně chorobné
nezmizela z hlav českých intelektuálů ani potom,
když Francie zradila svého spojencev Münchenu.Ba
není nikterak přehnané, konstatujeme-li, že duchov
ní závislost těchto intelektuálů trvá až do dneška.

Francouzský admirál, který dal v Toulonu rozkaz
potopenífrancouzskéholoďstva, byl snad také toho

mínění, že vykonal hrdinský čin. Ve skutečnosti tento
muž oloupil Francii, která po Compigne neměla už
vyhlídek, aby se stala opět vedoucívelmocína pevni
ně, o jediný mocenský nástroj, který jí ještě zůstal

a který by byl býval vhodný tomu, aby Francie s&
stala opět významnou mocností koloniální. Pyšné!
a velké loďstvo našlo v Toulonu žalostný konec, jeho
zánik je výsledkem sebevraždy a nikoliv hrdinství!
a stal se pro dnešní Francii symbolem, jehož před
znamenání je záporné.

Češi, kteří poskytli úkryt a podporu vrahům
-ObergruppenfLibrer Heydricha, byli rovněž pře

svědčenio tom, že jednali hrdinsky. Vezmeme-livšak
jako měřítko jejich neodpovědnost vůči vlastnímu
národu, pak také oni neučinilinic jiného, než že svou
šílenou posedlostí hnali svůj národ sebevraždě.

Jaký příklad dává dnešní Francie světu? De
Gaulle a Darlan — oba zrádci, kteří porušili dané
slovo— se hádají o moc. Jeden je v britských, druhý:
v severoamerických službách. Žádný z nich neslouží
Francii! Také Beneš a jeho přátelé jsou ve službách,
cizí moci. Sloužíjako vítaní kuliové Britům a nikoliv
českému národu, který se naopak, v důsledku jejich
působnosti, octl několikrát v nejhorším nebezpečí.

Francouzi mají autoritu v maršálu Pétainovi,
který se mnohonásobně zasloužil o svůj národ. Co-
znamená však pojem „autorita“ v zemi, v níž hlavní
zásady, které vládly v dřívějších letech, vyhladily
všechnu autoritu tak, že po ní nezbylo ani stopy?
Nenaskytá se v tomto případě paralela mezi Fran
couzi a „západnicky“ vychovanými českými intelek
tuály, kteří si nechtějí uvědomiti, že státní president
dr. Hácha zachránil 15. března 1939českému národu
život?

Jestliže byli snad lidé, kteří doufali, že historické
události z března 1939 vyvedou také české intelek
tuály z jejich stavu snění na cesty skutečnosti a do
vedou je poznání chyb, jichž se dopustili, pak tito
lidé se mýlili právě tak jako ti, kteří věřili, že vojen
ské zhroucení Francie povede omlazení nebo ob
nově vedoucívrstvy, inteligencetéto země. — V Rio-
mu byli staří politikové obžalovánine proto, protože
uvrhli Francii do neštěstí, nýbrž proto, že nedali vy-
robiti dostatek děl. V Praze byli vinníci systému ob
žalováni ne proto, poněvadž přivedli český národ
pokraj propasti, nýbrž těmto vinníkům bylo po
tvrzeno, že získali právoplatně své jmění a že se „ne
obohatili“, když byli ještě u moci.

Darlan skládal přísahy a porušil je a vstoupil do*
severoamerických služeb proti životním zájmům
Francouzů. Nečas, Klapka a jejich přátelé-emigrantí
to dělali právě tak.

Táto nápadná srovnám ukazují zarážející paralel-
nost mezi francouzskými a českými intelektuálními
vrstvami. Ve Francii vedl tento postoj na pokraj pro
pasti právě tak, jako v Čechách a na Moravě. Státní
doktrína, která vynesla na vrchol Gambettu, ale kte
rá jej také svrhla, doktrína, pod jejíž egidou panam
ský skandál a Dreyfusova aféra ukázaly celému svě
tu životní únavu francouzské státní myšlenky, byla
po dvě desetiletí duchovnímzdrojem bývalého česko
slovenskéhostátu. Jistě už za bývalé republiky byli
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Prítomnosti

mezi příslušníky skutečné české inteligence lidé, kteří
V tomto nepřirozeném duchovním svazku spatřovali
největší nebezpečípro svůj národ a varovali. Duchov
ními autoritami se tito nepočetní lidé ve svém národě
nemohli stát, poněvadž systém netrpěl skutečné
autority.

Hlavní otázka, před kterou stojí nyní český ná
rod, zní: je možno vystřídati západnicky vychovanou
intelektuální vrstvu dnes — když Francie spáchala
duchovní sebevraždu — pravou zdravou inteligencí,
jejíž světový názor nepochází z r. 1871, nýbrž je ná
zorem moderním a evropským?

fronta a zázemí
Václav Fiala:

Berlínské dojmy

ezvyklá podívaná, velký' dojem, neslábnoucí áni po něko
lika dnech odjezdu, vnucující se znovu a znovu dušev

nímu rozpomínání — hlavní město řtíše ve čtvrtém roce vál
ky! Na každého, kdo poznal bouřlivý koloběh na tepnách to-
ihoto velkoměsta V dobách míní, dolehne rázem nezvyklá
atmosféra přitlumeného šumu, vystupňované věcnosti a pro
měněných scenerii. Ruch v jízdní dráze jest ochuzen o neko
nečné řetězý osobních aut, chodci na kdysi nejrušnějších tep
nách, ať již na Leipzigerstrasse nebo Friedrichstrasse ve stře
du města nebo na Kurfiirstendámmu v západní čtvrti, neoby
čejně prořídli a vyskytují se mezi nimi vedle přečetných uni
ím em často i typy, které zřetelně prozrazují svůj neněmecký
původ. Však také berlinský humor se již zmocnil této skuteč
nosti v anekdotě. Vlastně jen podvečerní hodiny znamenají silné
oživeni v pouličnim ruchu; pracující Berlin se vrací do svých do
movů. Večerní klid na ulicích nastává velmi brzy, vlastně záhy
po západu slunce. Město je zatemněno, vždy připraveno na
nepřátelský nálet, stále v napjatém střehu, a osamělému
chodci se pak za večerního ticha zdá, že neviditelné věžní orlo
je odbíjejí nikoli hodiny právě existující chvíle, nýbrž odměřo
vané kroky dozrávajících dějinných osudů.

Stojíte-li ovšem večer před Státní operou, pozorujete-li
v pozdních odpoledních hodinách ruch před Schauspielhäusern
,nebo vidíte-li v neděli dopoledne pospíchajici chodce, jak po
stovkách rychle mizejí v průchodu berlínské Filharmonie, má
te naráz dojem, že zde se mnoho nezměnilo. Berlin byl vždy
vyhlášen jako město, dychtící po poznání, kultuře a umění,
již v dobách míru divadelní a koncertní pokladny bývaly ve
čer zavřeny, neboť listky byly prodány v předprodejích, ber
línská musea a přednáškové šály se těšily skvělé návštěvě a
zdejší velká knihkupectví se stávala pomalu veřejným shro-

- maždištěm milovníků knihy.
Tato tradice Berlinu i ve válce zůstala a smysl pro umění

zachvacuje stále širší vrstvy. Je jistě mnoho těch, kterým prá
vě umění a literatura je největší posilou v těžkostech proží
vané doby. Musea jsou sice většinou zavřena, jejich skvosty
jsou dávno uloženy v bezpečných skrýších, v knihkupeckých
výkladech jest skrovnější výběr, ale zato výtvarné umění,
divadlo a hudba prožívá doby největších úspěchů. Vedení
štátu se postaralo o to, aby umělcům byly ponechány bla
hovolné podmínky pro jejich válečnou činnost. Je to patrno
na příklad ze skutečnosti, že v Ríši hraje ve čtvrtém roce
války denně 400 stálých divadel (míním pouze operní a či
noherní ústavy, nikoli podniky soukromě-zábavního rázu),

, při čemž je nutno uvážit, že desetitisíce německých herců,
zpěváků, výkonných hudebníků a tanečníků je na stálých
nebo občasných cestách od Severního mysu až po Sicílii
a od Pyrenejí až ke Kavkazu, aby tam hráli pro vojáky na
frontě. Při tom četné německé scény udržely úroveň. Po
chybuji, že by někde na světě mohlo být dnes operní divadlo,
jehož výkon by měl tak skvělý průměr jako berlínská Staats-
opcr. Právě v těchto dnech oslavila 200. výročí svého vzniku
a při té příležitosti její intendant se mohl rozhodnout tomu,
že všechna díla, jež Státní opera bude hrát nikoli na svých ve
dlejších scénách, nýbrž v hlavním divadle, budou nově nastu
dována a nově inscenována, aby v interiéru, posvěceném tra
dicí velkých premiér se v jubilejním roce objevilo pouze to, co

září novou prací. Takový záměr ve čtvrtém roce války není
maličkost, ale při Tietjenově houževnatosti bude jistě prove
den. Ve skromnějším měřítku německá divadla bojuji své umě
lecké bitvy i jinde a vyvinulo se mezi nimi takřka kulturní
soutěžení. Snad je to i tím, že nacionálňě socialistické Ně
mecko prosadilo zásadu, že intendantom divadla nesmí být ni
kdo jiný než — herec.

Zdá se však, že i německé obecenstvo napomáhá této od
povědnosti umělecké práci. Je sice zájem o všechna divadla
a také o všechny koncerty, ale právě nejvýznamnější umělecké
činy jsou nejvyhledávanější. Berlínská filharmonie má svoje
abonentní koncerty pro celou letošní sezónu vyprodány čtyři
krát, jsou vyabonovány písňové cykly vynikajících zpěváků,
jejichž program má komorní a přísné stylové ladění, jsou vy-
abonována souborná provedení Beethovenových klavírních
skladeb, na dlouhé týdny kupředu lidé si schraňují vstupenky
na provedení náboženských oratorií a silvestrovský večer je
v sále berlínské Filharmonie oslavován tím, že tam „Colle
gium musicum“ pod řízením profesora Hermanna Dienera pro
vede •— Bachovo „Umění fugy“. Kdýž nedávno byl skvěle in
scenován ve Státní činohře druhý díl Goethova „Fausta", stáli
před divadlem lidé od večera přes celou noc až do rána ve
frontě venku na ulici, jen aby dostali po jednom lístku, ačkoli
právě druhý díl „Fausta“ (provedení v Schauspielhausu trvá
skoro pět hodin), není žádnou vzrušující nebo sensační podí
vanou a vyžaduje nejen trpného přihlížění, nýbrž i předběžné
studijní přípravy. ''•

Ani berlínská knihkupectví a hlavně antikvariáty neosi
řely. Čtenáři vytrvale shánějí novinky a trpělivě chodí
od krámu ke krámu, protože vědí, že je zde nejen zázemí,
že je také chvílemi bojující a chvílemi odpočívající fronta,
•která chce číst, číst, číst. Proto část ;německých nových ná
kladů, a to knih všech druhů, bývá zakupována pro vojenské
knihovny a knihovničky v bezprostřední blízkosti fronty. Tou
hu německého vojáka po knize si můžete snadno ověřit. Byl
jsem u Gsellia, prošel jsem přízemkem i horním patrem a po
zoroval jsem, že nejčetnějšími a nejpozornějšími „badateli"
v nesčetných regálech s antikvárnímr-knihami byli právě vo
jáci, kteří jsou na dovolené a kteří si láskyplně prohlíželi
knížky malého formátu a skládali ai je před sebe na hromád
ku. Na bývalé královské knihovně v Berlinu se dosud stkví
starý nápis: „Nutrimentum spiritus“ a zdá se nám při pohledu
na tyto muže, kteří i na bojiště berou s1Sěbou „potravu ducha",
že je v něm věčná pravda Jistě dosud nikdy nebylo tolik knih
ve vojákově tornistře, jako za této války.

Práce a disciplinai

V těchto dvou slovech je ukryto tajemství německé síly a
německých úspěchů. Obrovský prostor,-který je dnes vojensky
ovládán Říší, si přirozeně. vynutil úžasné pracovní vypětí
všeho obyvatelstva. Kdo může nosit zbraň, slouží v uniformě
buď na frontě nebo v zázemí a na--jeho: místo nastoupili noví
pracovníci.

Ve všech zaměstnáních, kde to dovoluje pracovní výkon,
vidíme staré a starší muže, kteří se pravděpodobně zase vrá
tili na dřívější stanoviště. Dělníci v továrnách, administrativní
personál ve velkých podnicích, číšníci ve velkých hotelích, tam
všude se čas zdánlivě zastavil a někdy pozorovateli připadá,
jako by se probudil před třemi nebh čtyřmi desítkami let, ne
boť tito staří si zachovali něco z vážnosti a starosvětskoeti
dávno minulých dob. Ale pod starými kabáty pravděpodobně
jim bije zase omládlé srdce: berou své povinnosti hodně váž
né,'jak ostatně bývalo ctností těchto generací.

Velkou pracovní armádou jsou však -i némecké ženy. Je
jich dnešní výkon je jistě něčím Ojedinělým. Zastávají nejen
všechna místa, kde se žena vždy výborně osvědčovala, ať při
hromadném vaření, ve vychovatelství či v sociální péči, jezdí
jako konduktérky ve vlacích a na pouličních drahách, rozná
šejí poštu, ale pracuji také v nesčetných továrnách, třeba i u
motorů, soustruhů a obráběcích stánkú, a dovedly zakrátko
vyniknout nad muži v té strojní výrobě, kde je potřeba bdělé
pozornosti a jemných rukou.

této ženské armádě přistupuje : armáda mladých a nej-
mladšich: školní mládeže. I oni pornáhají v nejrůznějších obo
rech: jsou platnými pomocníky mnoha organisaci a služeb a
setkáte se s nimi pravidlem při obstarávání všemožných sbí
rek, kde dokážou často vice než dospělí.

Vědomí pracovní povinnosti je prostě vryto do mysli všech
těchto lidí od zralého stáří až po útlý dětský věk, a ostatně
se nikdo v dnešním Německu povinné práci nemůže vyhnout!.
Budiž po pravdě řečeno, že většina těchto lidi pracuje s urput
nou houževnatostí, protože chce vítězně dokončit tuto válku.
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Pracovní výkon německého národa je ovšem úměrný tomuto
velkému nasazení zaměstnaných sil.

Disciplina!
„Jen ten, kdo se naučil poslouchat, může jednou porou

čet!" Toto slovo, které řekl Hindenburg krátce po nastoupení
nacíonálně-socialistického řádu, bylo již tehdy většině Němců
samozřejmostí. Tím závažnější devisou je jim dnes, kdy jsou
vychováváni tak jednotně, jako tomu dosud v jejich dějinách
jistě nebylo. Jejich disciplina jest i výchovou osobnímu se
bevědomí a důstojnosti.

Za své nedávné návštěvy v Berlinu češti kulturní pracov
níci měli příležitost vidět německé obyvatelstvo při práci, při
zábavách i při politické manifestaci. Disciplina na každém
kroku. Přijdete do továrny. Je samozřejmé, že vám na pozdrav
odpovědi pozdravem, že chlapec-učedník, s kterým se dáte do
řeči, bude před vámi stati v klidném pozoru a že se vám po
celou dobu hovoru bude divati klidně do očí a že při svých od
povědích nebude rušen poznámkami svých kamarádů, je sa
mozřejmé, že ve vozech kterékoli berlínské dráhy obecenstvo
se chová s největším taktem raněným vojákům, a je skoro
přirozené, že ve všech ústřednách velké německé organisace,
kde se vyptáváte nadřízených či podřízených, opětovně slyšíte
slovo „my“, které zde důsledně nahražuje individualistické
..já“.

Snad si řeknete, že i to je výchova, ale buď jak buď,
zůstává nesporná skutečnost: národní celek je zde nad jed
notlivcem a právě tím získává každý jednotlivec. Tuto jedno
duchou pravdu ovšem nikdy nepochopí ten, kdo pro dnešek
nebo pro zítřek spekuluje nebo kdo sleduje své ryze osobní
cíle. Doby, které nás očekávají, budou vyžadovat disciplino
vaných lidí, kteří svůj životní úkol budou spatřovali ve
skromné práci pro celek. Více solidarity, méně individualismu,
více kázně a řádu než oeamocující se povýšenosti, to musí být
naším heslem, cheeme-ii udržet! krok s těmi, kteří vedou
Evropu.

Je vnitřní fronta německá pevná?

Jako novináře zajímala mne vnitřní německá fronta.
O její pevnosti a solidnosti psal jsem právě před púl třetím
rokem. Většina našinců tehdy nevěřila. Mnozí nevěří ani dnes.
Někteří našinci jsou totiž ochotni z každého německého pro
jevu, nějaké kritiky nebo nějaké nespokojenosti, které se
v soukromých hovorech pochopitelně leckdy ozvou, vyvozovat
obecné a dalekosáhlé závěry. Mezi Němcem-jednotlivcem aCechem-jednotlivcem je tolik lidské a přímo rasové příbuz
nosti. Německý jednotlivec se nakonec ochotně podřídí ve
dení, on po něm vlastně celou bytostí volá, i když ve svém
soukromí má zrovna toiik rozumu jako Čech, ale o českém
jednotlivci je známo, že i ve vážných chvílích, kdy je potřebí
zůstati v jednotném šiku, rád ukazuje „samostatnost", „ori-
'ginalitu“ či chcete-li: svůj odpor autoritě a ke vší kázni.
Z toho prýští lehkomyslné dedukce o pokračujícím- rozkladu
německé národní pospolitosti.

Chtěl bych zde o tomto thematu pro myslící čtenáře, kteří
se dovedou podívat do tváře skutečnosti a nežijí někde
v klausuře svých subjektivních tužeb,- napsati několik vysvět
lujících poznámek.

Není pochyby, že veliký zápas o nové utváření světa ve
dou především příslušníci nacíonálně-socialistického hnutí. Od
nich vychází iniciativa, oni rozhodují, oni vládnou. Touha pro
tivníků Rise a jejich kalkulace je pochopitelná: kdyby se jim
podařilo otřásti tímto režimem, kdyby se jim podařilo tento
režim povaliti, pak německý národ buď propadne dokonalému
zmatku nebo převratné události vynesou na povrch jiné či
nitele, méně odhodlané, méně rozhodné nebo při nejmenším
takové, kteří by byli ochotni vyjednávat. Prvotní melodie,
hraná z Londýna, byla lichotivá a snažila se působit na sen
timentální city německého lidu : „Nemáme nic proti národu
Kanta. Beethovena a Goefha, nenávidíme jen držitele moci,
kteří vás ovládli. Svrhněte je a budete zase přijati do spole
čenství evropských národů jako první mezi rovnými." Když
tato vábivá řeč nedošla sluchu, ozvala se ze západu bez jaké
hokoli modulačního přechodu nadmíru drsná mluva, která
hrozí všem Němcům bez rozdílu, že po neodvratné vojenské
porážce je očekává peklo na zemi a že budou nejopovrženěj
ším a nejbídnějším evropským národem, leda že by ještě
včas zachránili, čo se zachránit vůbec dá — rychlým svržením
svého režimu a jeho předáků. V obojí písničce refrén je týž:
„Proveďte raději soud sami, abychom nemuseli soudit my!
Je vás přece většina proti menšině. Většina vás chce z fronty
domů. většina vás chce zase návrat od povinné pracovní po
vinnosti svobodně volbě povolání, většina vás chce přijem-
nosti mírového života, a nikoli válečné odříkání."

Ta nešťastná „většina“ v dějinách! Její pojem se stal
fixní ideou mnoha lidí od těch časů, kdy se sčítaly hlasovací
lístky v urnách a majority v parlamentech v domnění, že
v těchto většinách se také obráží hybná síla dějin. Když
Adolf Hitler v jedné ze svých prvých řeči v roce 1922 veřejné
řekl, že světové dějiny byly odjakživa dělány menšinou, vy
slovil tim starou pravdu, kterou znali již antičtí státovědoř,
které věřil středověk a která došla klasického potvrzení

v právě uplynulém čtvrtstoletí, a to ve třech zemích dokonale
odlišné struktury: v Sovětském svazu, v Itálii a konečně
v Německu. Měl pravdu spisovatel, který na počátku tohoto
století výstižně napsal, že politický život není arithmetikai
a že v dějinách jednotlivec často znamená víc než milion:

O německé vnitřní situaci jsem měl příležitost vysleeh-M
nouti výklad, který ve zkratce — bohužel příliš nedokonalé —J

zde reprodukuji:
„My víme dobře, že naši nepřátelé spekulují s pádem

našeho režimu. Domnívají se, že dva nebo tři vojenské ne
úspěchy poštvou proti nám lidové masy a povedou nena
dálým výbuchům nespokojenosti. Západní velmoci se zasa
jednou přepočítají. V Evropě jsme prozatím v této válce šli]
od vítězství vítězství a do Afriky se dostali Američané aj
Angličané jen vzhledem okolnosti, že obsazovali území, j
které se nebránilo. Vítězství nad námi by mohlo být vybojo- ;
váno jen na evropské půdě. Jak by ovšem pokusy o vylodění!
a zachycení na pevnině při výhodě naší centrálni posice, při
možnosti rychlých přesunů vojska na ohrožené body a při
využití suchozemských železničních a silničních spojů dopadly
a co by protivníka stály na lidských životech i na vojenském
materiálu, to je jiná kapitola. Pamatujte si: v defensive bu
deme ještě hroznější než v útoku! Ale nechrne stranou vojen
ské úvahy a podívejme se na svou vnitřní frontu a na mož
nosti t. zv. jejího rozložení. Kdo chce pochopit naše postavení
a naši sílu, ať se zamyslí nad historií našeho hnutí. Vybojo
vali jsme vítězně velkou revoluci a rozumíme tedy tak tro
chu tomu, jak se odstraňují politické režimy. Jak se snad pa
matujete, nestál proti nám zrovna vynikající režim. Nebyl
ani chytrý, ani statečný, ba skoro by se mohlo říci, že to byl
jeden z nejslabších režimů v lidských dějinách. Neměli jsme
prostě na. druhé straně rovnocenné partnery; byl tam snad
někdo, kdo by se byl mohl vahou své osobnosti a svých schop
ností měřit s Hitlerem? Byl tam druhý Goering nebo takový
řečnik jako dr. Goebbels? Nemusíte namáhat zbytečně pa"
měť. Tito jmenováni nenalezli své soupeře. Pamatujete se
ještě, jak dlouho židovští žurnalisté vykládali světu o prus
kém ministerském předsedovi — „železném Braunovi" nebo
o všemocném pruském ministru vnitra Severingovi ? Snad si
ještě vzpomenete na dějinné naplnění těchto vychloubačných
věšteb. Když přišli Severingovi naši dva (prosím, dva!*
delegáti, řekl jenom: „Pánové, já ustupuji násilí," a zajímal
se okamžitě — o své pensijní požitky. A přece, jak těžce se
porážel i tento režim! Potřebovali jsme na to třináct let,
museli jsme uspořádat desetitisíce schůzí, při našich demon
stračních průvodech tekla krev našich stoupenců, měli jsme
své mrtvé, ale měli jsme ku pomoci i svůj vlastní tisk, nad
všemi německými městy vlály při říšských i zemských vol
bách naše prapory, naše bojovné písně zněly celým Němec
kem a měli jsme desetitisíce věrných stoupenců i mezi úřed
nictvem. Jak tedy dnes může někdo přijít na směšnou myš
lenku, že náš řád najednou zmizí v dějinném propadlišti. Opo-
sice se musí nejprve organisovat, má-li se dostat! moci.
Myslí si někdo, že náš režim dovolí, aby se nějaká oposica
organisovala ? Známe oposiční praktiky velmi dobře, než abý-
chom je nezpozorovali a nepotřeli hned v samých počátcích.
Tím si vysvětlete i naši bdělost v církevních otázkách. My
dobře víme, kde končí náboženství a kde začíná politika, »
pak máme jasný recept: církev sem. církev tam — vítězství
naši revoluce je nám nade všechno ! Nám se nemůže přihodit,
aby nám na hlavních ulicích demonstrovaly statisíce lidí a
abychom teprve potom zjednávali pořádek. Ten se dá zjednat
normálními nekrvavými prostředky již tehdy, když se někde
tvoří nepatrné hloučky — to platí i o vznikání politické opo-
sice. Ovšem, aby nebylo nedorozumění. Myslíme na národní
pospolitost dnem i nocí a při vši tvrdosti života, kterou jim
za války musíme ukládat, staráme se v mezích všech svých
možností, abychom zabránili v zárodku jakémukoli vzrůst*
národní nespokojenosti, snažíme se vyhovět! potřebám lidu a
povzbudit! jej svým příkladem největší obětavosti. Vlád
nout znamená předvídat, ale také něco víc: mít vůli moct
a mít vůli činu. Dějiny daly naší generaci do rukou němec
ký osud. Nikdy si jej ze svých rukou nedáme vyrvat!"

Tyto argumenty mluví s dostatečnou pádností. Přece
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fc-ych však nim ještě něco dodal. Není potřeba ani zvláště
.zdůrazňovat!, že Německo roku 1942 je něco docela jiného
než bylo Německo roku 1918. V jeho čele stojí muž, ztěles
něná energie a tvůrčí politická i vojenská odvaha. Když po
prvé překročil práh říšského kancléřství, řekl svým přáte
lům, že z té budovy nastoupí jednou již jenom onu poslední
cestu, kterou jde člověk, a na začátku války prohlásil jedno
značně: „Kapitulovat nebudu nikdy!“

Kdo jenom trochu poznal dnešní vládnoucí Německo, dá
mi jistě za pravdu, napíši-li, že nebudou kapitulovat ani ti,
o které se opírá nacionálně socialistický řád. I zde je zásadní
rozdíl mezi rokem 1918 a 1942. Tehdy oslabené císařské Ně
mecko mělo jedinou spolehlivou zbraň, kterou byla armáda,
ale za německou dynastií nestál ani národ a dokonce za ní
nestála ani její byrokracie. Státní zaměstnanci byli tehdy
více méně lhostejní osudu dynastie, protože byli přesvěd
čeni, že nový režim, který přijde, naprosto neotřese jejich
posicemi a naopak spíše zlepši jejich stavovské postavení.
V monarchiích. se vždycky věřilo v nejrůznější přednosti re
publikánského zřízení.

Nacionálně-socialistické hnutí má jiné, daleko věrnější
stoupence. „Nám neporoučí stát, nýbrž my sami poroučíme
státu! Stát nás nevytvořil, nýbrž my jsme si vytvořili svůj
stát!“ Ano, nacionálně-socialistlcká strana, vzniklá z národa,

' 'pfostmipila všechny složky státní organisace, stala se sama
politickým národem a má dnes veškerou moc nad národní

'pospolitostí. Tyto miliony lidí v nejrůznějších úřadech, insti
tucích a organlsacích jsou na rozdíl od někdejší staré byro
kracie s novým Německem spjati nejen ukázněnou vírou ve
svého Vůdce, nejen programovým nazíráním, nýbrž i celou
svou hmotnou a v případě prohry takřka fysickou existencí.

Odpůrci Německa se klamali již nejednou. Zklamou je
iluse i se zhroucením vnitřní německé fronty. Zbývá jim je
diná cesta, kterou dosud s takovou neochotou nastupovali:
buď porážka nebo vítězství — na bitevním poli čelem proti
německé branné moci.

Dr. Goebbels mluví

4. prosince, 6 hodin večer ve Sportpalastu. 18.000 lidí,
rozsazených ve dvou přízemních odděleních v monumentální
sportovní aréně, po balkonech a na galeriích, na běloskvoucí
rozlehlé řečnické tribuně vlajky a standarty hnutí v záři re
flektorů, zelené guirlandy, výrazný nápis přes celé průčelí
obrovského sálu: „Nezapomínejte, že nám tuto válku vnutila
Anglie!“ strop, zahalený v polotemnu červenou látkou, takže
celý sál se podobá obrovskému vojenskému stanu. Od stropu
také vlaji dolů prapory a dopadá na ně světlo lamp, ozařují
cích shpra celé shromáždění. Chvíle oživeného očekávání.

Pak mluví ďr. Goebbels, hlavní a jediný řečník večera. Mlu
ví skoro dvě hodiny. Má před sebou poznámky o několika stra
nách, ale nepotřebuje jich. Ačkoli celou řeč improvisuje, vyja
dřuje se v krásných spisovných větách, člení logicky myšlenku

myšlence, krouží dovedné periody, jako by je eiseloval, člení
ve volných pomlkách odstavec k odstaval a jeho celá řeč bez je.
drně opravy by hned zítra ráno mohla vyjít v týdeníku „Das
Reich“ a jistě by se vyrovnala jeho nejlepším článkům. Za
celé dvě hodiny žádnou větu nepokazí a pouze na intonaci
jednoho jediného slova poznáte, že mu asi nevyšlo z úst tak
výrazně, jak chtěl. Přitom způsob jeho mluvy je zvláštní.
Není dnes v Berlíně lidovějšího tribuna nad něho a přece
každá jeho větná formulace prozrazuje akademický titul.

Je to však mimořádný výkon i hlasově. Dovede použí
vat všech rejstříků řečnického umění. Jeho barytonový hlas
má měkkost a zní velmi klidně na počátku řeči, když rozvíjí
před posluchači situační přehled na bojištích, má bodavou
Ironii, když začne útočit proti anglické propagandě a hlavně
proti Churchillovi, ale má také zápalný strhující zvuk, když
burcuje do nových zápasů, a dovede nakonec zapůsobit 1 slav
nostním tónem, když jménem přítomných shbuje věrnost
Vůdci.

S jeho řečí nerozlučně souvisí i jeho gestikulace, kterou
by mu mohl závidět pomalu každý herec. Na počátku po celé
dlouhé minuty drží ruce nehybně založeny v bok a jen občas
převrátí svoje poznámky nebo vezme do ruky hodinky, ležící
na pultu, pak zvedne pravici a rozehraje ve svých prstech
probírané thema, jako by hnětl poddajnou látku, pak se při
druží i druhá ruka (o jednom velkém francouzském řečníku
bylo právem napsáno, že polovinu jeho úspěchů udělaly jeho
ruce) a najednou, když s živou gestikulací vykládá, jak
Američané dovezou svou armádu místo na evropské pobřeží
někde ve Francii svými konvoji nejprve do Anglie, odtud loď
mi do Afriky, odtud ňa Sicílií, odtud zase loďmi do jižní Italie

a jak přes ftím, přes Florencii a přes Alpy potáhnou na Ber
lin, doprovodí nenadálou větu: „Proč se škrábat za ušima
takto a ne takhle?“ posuňkem tak neočekávaným a humor
ným, že celý sál se otřásá smíchem a že na toto gesto si bu
dou tisíce lidí ještě zítra vzpomínat. Teprve ke konci své
řeči, když jeho hlas hřmi do sálu heslo za heslem, aniž na
jediný okamžik ztrácí naprostou srozumitelnost, jdou i jeho
ruce po prvé vzhůru, a tato extatická, ale dobře odvážená
gesta ovšem nemůže popsat žádný novinář, na to by bylo
potřebí malířské studie!

Ale ještě zajímavější je pohled na obsazený sál. Po celou
dobu Goebbelsovy řeči je napjaté, soustředěné ticho, výbuchy
souhlasu se z počátku rychle uklidňují, ale řečníkova slova
i atmosféra sálu rychle uvádějí posluchače do oné zvláštní
nálady, kde jednotlivec dokonale splývá s duší celku. — Teď
řečník vzpomíná velkých obětí, kterých vyžaduje boj na
frontě. Teď mluví o těžce postižených německých městech
na západě. Teď dokonce řekl o bojujících nepřátelích i ne
dvojsmyslnou větu: „Bez šanse také nejsou, jinak by nevál-
čili.“ a přece, když zazní jeho slova, vybízející dalším, třeba
ještě těžším obětem, dalšímu válečnému uskrovňování a
když se konečně ozve heslo: „Nesmíme povolit!“ potlesk se
změní na orkán a nepřehledná masa lidí na sedadlech se po
dobá rozbouřeným vlnám moře, které stoupají z přízemí až

hořejším galeriím. A kdo to tleská tomuto zavazujícímu zá
važnému příslibu? Vidím raněné vojáky, jak zdvihají svoje
berly do výše, tam onomu slepému invalidovi, tleskajícímu
klidnou rozvahou, stékají zpod černých brýlí dvě slzy, přímo
proti řečnické tribuně sedí těžce raněný, který energicky svou
levicí buší na zbývající pahýl své pravice, sestry Německého
Červeného kříže, ale také dámy ve smutku, zešedivělí muži a
ženy ze všech vrstev německého lidu, o kterých můžeme tu-
šiti, že přinesli a přinášejí své vlasti oběť ve svých dětech.
A druhým, stejně velkým dojmem večera je chvíle, kdy řeč
ník, přirovnávaje zrod nového poválečného světa bolestem
rodičky, která bude odměněna nikoli snad v prvých dnech, ale
teprve později radostí z dospívajícího a duševně se rozvíjejí
cího dítěte, vyžaduje ve jménu minulých generací sebeoběto
vání pro příští generhce — zde se před očima všech naplňuje
národní mysterium, které pravděpodobně svým tajuplným zá
konem nutí další kázni, dalším obětem, dalšímu vytr
vání. V tomto shromáždění dr. Goebbels mohl právem skončit
výrokem Nietzschovým ze „Zarathustry“: „Gelobt sei, was
hart macht!“ — neboť německá vnitřní fronta je a bude tvrdá.

věda a doba
Doc. dr. V. J. V e r it n dč :

Věda hledá celek

Přírodní věd-Y a sociální ekonomie nové
doby

/ I^ herna „přírodní vědy a jejich vliv na Sociální ekono-
JL mil" mé už kus historie za sebou. Není divu. Člověk

jako celek, jakožto součást přírody, na poloviční cestě mezi
mikro- a makrokosmem (stojí tu jako míra věcí, mezi ničím
a vším, mezi klidem a pohybem, mezi největším a nejmen-
ším) byl, jest a bude vždy vděčným předmětem úvah a
studií jak s hlediska problematiky věd přírodních, tak
s hlediska věd, které si ho všímají jako součásti a základu
lidské společnosti, věd t. zv. kulturních.

Proí. dr. Max Planck, známý svou theorií kvant, ve své
přednášce v Německé akademii věd v Praze, jako jeden
z přírodovědeckých badatelů, kteří svou theorií změnili
podstatně názor na hmotu a energii se všemi toho důsledky
pro nazírání na svět a tedy i na život, správně vystihl, že
není vědy, která by byla bez předpokladů. Exaktní věda po
znává pomocí smyslů; vědec však jde za ideálem, konstru
uje si obraz světa, pomáhá si, aby mnohé záhady osvětlil a
vysvětlil. jakým důsledkům může dojít, o tom svědčí
Planckovo upozorněni, že bude úkolem techniků a chemiků
(úkolem vědy je poznání přírody a ovládání její je věcí tech
niky), aby zabrzdili na př. rychlost uvolňování energie v ato
mu uranu (pokusy Hahnovy, jež dokázaly, že při „rozbití"
atomu uranu uvolňuje se úžasná energie), neboř by jinak
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mohlo dojiti podle slov Planckových k strašlivé pohromě
dokonce i pro celou zemskou planetu. F. Běhounek (Vesmír
1942)zhodnocuje sice kriticky praktické pokusy (iluse ato
mových strojů), ale připouští, nevylučuje význam těchto po
kusů pro další vývoj. F.Herčík (Záření a život) ukazuje, jak
na př. fotochemie pátrá, která fotochemická reakce dovede
shromažďovat sluneční energii účinněji, než to činí rostliny.
Podaří-li se nalézti ve slunci nový zdroj energie, jaký
další vývoj lidstvo čeká? Ani nejbujnější fanta
sie —praví —nestačí, aby domyslila důsledky takového
objevu. Snad přijde moudřejší, vyrovnanější věk, než je
doba naše. Slunce bude dávat všem zemím svou energii
a nebude urputného boje o energetické zdroje (které se vy
čerpávají a za něž není zatím náhrady), jehož svědky byly
minulé generace a který prožíváme i my. Takové jsou pro
blémy a ppkroky přírodních věd. Zrekapitulujme si vý
sledky přírodních věd v posledních sto až sto padesáti letech,
fysiky, chemie, astronomie, biologie (vezměme problém zá
ření, problém dědičnosti, pokroky endokrinológie a pod.)
a připočtěme tomu, jaké důsledky projevily se uplatně
ním technického pokroku (viz A. J. Ploch, Vynálezy, jež
změnily svět) na pochopení a nutnost přeměny sociální
struktury a nemůžeme popřít, že přírodovědecké nazírání
dostává se v posledních letech do popředí zájmu, a to jed
nak proto, že výsledky přírodních věd udivují v pravém
slova smyslu svět a dále, že přírodovědci sami, a to na
základě výsledků bádání v oboru přírodních věd, jejich
methodiky, konstruují filosofii přírodních věd tak zajíma
vým a přesvědčivým způsobem, že není možno tohoto zje
vu si nepovšimnouti. Zvláště pak s hlediska ekonomie nové
doby. Vždyť i otázky sociální a hospodářské staly se středem
pozornosti současné doby, jako starověk měl v popředí zá
jmu svoje problémy filosofické, a středověk náboženské.

Zásada obecné prospěšnosti u našich vědců

Ani v naší literatuře nechybí spisů, které se zabývají
vztahem mezi přírodovědným nazíráním a požadavky sociál
ního a ekonomického rázu. Příkladem jmenuji tu studii J.
Fořta Náčrt vědy společenské na podkladě přírodopisném,
svéráznou publikaci Ivana Žmavce Přírodovědecké základy
sociálních náprav (sociotechnika, socioenergeíika), nebo úva
hy předčasně zesnulého ekonomisty Vladimíra Mandla
Přírodovědní národohospodářská theorie. Je tu dále obsáh
lejší, zajímavá kniha Matouškova Člověk kritisuje přírodu,

níž se dobře připojuje v poslední době vydaný překlad
knihy E. George Člověk objevuje skutečnost. Zé speciálních
publikací přístupným slovem psaných, které osvětlují mo
derní problémy přírodovědecké a současně některé z nich
zhodnocují i jejich význam pro další vývoj lidstva, jme
nuji tu studii Horčíkovú Záření a život, studii Seklovu Růst
národa nebo od téhož autora Dědičné zdraví. Pak jsou tu
informativní publikace, na př. Běhounkova Od atomu

vesmíru nebo Neviditelné paprsky, Matulova Hmota a
její problémy, zajímavé překlady: Niklitschek - Zázraky
na každém kroku, nebo Graupner - Elixíry života, nebo ta
ké Jaffe — Přední hlídky vědy. Nejzajímavější pro naše
íhema jest kniha Vladimíra Ülehly Zamyšlení nad životem
a pak Albíny Dratvové Filosofie a přírodovědecké pozná
ní. Velmi instruktivní i jako příručka, jest Bělehrádkova ob
sáhlá publikace Člověk v číslech, vedle řady článků téhož
autora v časopise Věda a život.

Biolog Vladimír Úlehla projevil ve své publikaci Za
myšlení nad životem názor, v němž naznačuje, že se snad
vědě jednou podaří objevili zákon o zachování
jsoucna, jenž obsáhne všechny tři předpokládané stránky
jsoucna, totiž hmotu, energii i duchovost. Biologii ve své
knize předpovídá velikou a významnou budoucnost, spa
třuje v ní nástupkyni práva i filosofie v moderní lid
ské společnosti. Tvrdí, že nemůže ani jinak než předpoklá
dat, že jednou, až se podaří vyjádřit zákonnými vztahy osud
lidského jedince, budou tím současně objeveny zákony,
jež ovládají společenský život. Tak by bylo
ideálem biologie, vyjádřili společenské formy. Ač se to zdá

býti cílem utopistickým, přece správně Ülehla chápe, že
může tento ideál působit podnětně, aby se již dnes studo
valo dění v lidské společnosti a jeho závazky právní, po
způsobu přírodovědeckém. Albína Dratvová v citované pu
blikaci, kterou můžeme pokládat za jedno z nejpozoruhod
nějších děl naší moderní vědecké literatury, v kapitole o
přírodovědeckých názorech světových, probírajíc pojem
celku a tvaru, říká: již starověcí filosofové se nespokojovali
stanovením prvků, z nichž se skládá vše kolem nás. Ve
dle těchto stavebních částí pozorovali formu, neboli struk
turu, která pojí části v celek. Celek je víc než
části v něm obsažené. Pojem celku a tvaru - pra
ví - má dnes veliký význam v psychologii, biologii, ve
fysice a přenáší se i do jiných odvětví lidského myšleni, na
př. vystupuje pod jménem „totalita" ve výchově a
řízení státu. Základní myšlenkou jest, říká Dratvová, že
při úpravě částí se má stále mít na mysli výsledekprá-
c e, tedy celek, účel, němuž se chce celek vytvořit. Tento
účel se někdy nazývá plánem (přírody nebo lidského myšle
ní). Dratvová je přesvědčena, že změny přírodovědeckých
světových názorů způsobují změny světových názorů vů
bec. Ukázala, jak zákrok přírodních věd má v sobě něco
barbarského proti uhlazeným světovým názorům filosofic
kým a jak postupně je filosofie uhlazuje.

Sociální sféra dnes uplatňuje stejně intensivně zása
du obecné prospěšnosti, pospolitosti s požadav
kem zaměřit práci jednomu cíli, ke zdaru celku (Gemein
nutz). Tak proniká čím dál tím víc myšlenka záměrné so
ciální spolupráce, kooperace v rámci uvědomělé-
h o společenství.

Chceme-li si zafilosofovaf, poznáme záhy, že tak zv. hle
disko celkovostní (integrace) projevuje se nám dnes stej
ně ve vědách přírodních jako ve vědách kulturních, spole
čenských, tedy také ovšem nakonec v praktické politice,
hospodářské a sociální. Což pak na př. tak zv. Strukturalismus
(Mukařovský), který posuzuje příkladně společnost jakožto
souhru sil, v níž třídy nebo vrstvy nemají smyslu samy
o sobě, nýbrž toliko jako složky společenského celku, jako
síly v něm přijímají smysl od celku, což tento Struktu
ralismus, objevující se stejně v linquisiice, jako v theorii
umění, v národním hospodářství, sociologii, není v podsta
tě ničím jiným, nežli zdůrazněním hlediska celkovostního,
jak se s ním setkáváme ve filosofii přírodovědecké? A není
holismus (organicismus), snažící se překlenout! rozpory me
zi vitalismem a materialismem, onou theorii, která za podstat
nou vlastnost všeho světa považuje existenci celků? Vůbeo
v přírodních vědách pozorujeme v poslední době snahu do
kázat, že celek představuje problém prvořadý a že každý
zjev jest výsledkem činnosti soustavové, a že postupně vý
vojově a plynule (Kříženeckého kontinuismus) tvoří se sou
stavy vyšší, s vyššími úkony a projevy. Tento myšlenkový
postup má i svoje praktické důsledky.

Není proto divu, že s hlediska sociálně ekonomického
sledujeme tyto přírodovědecké názory s velikým zájmem,
poněvadž jsme problému řízení celku, sociálně hos
podářskému plánování, došli jednak empiricky, jednak
myšlenkovým postupem tak zv. vědecké organisace, která
ostatně vznikla stejně z poznání, že ve vztazích lidských
ať v podniku, ať ve větším hospodářském celku, je nutno
nalézti taková pravidla, normy, kterými by bylo možno
menší nebo větší celek riditi a spravovati na základě sou
stavy poznatků, a že je to především vedení, řízení, kte
ré nese odpovědnost za správnou dělbu práce, i výsledky
(plán, kontrola).

Omezený rozsah článku mi nedovoluje, abych se roze
psal řadou příkladů. Vezmu jenom jako typický příklad tak
zv. theorii genovou, která nezbytně povede ovlivnění
problémů sociálních (manželství, duševní choroby a pod.)/
geny (vrody), jež jsou nositeli dědičnosti, podléhají podle
nových výzkumů mutacím či změnám všemi možnými smě
ry, vznikají tak nové formy jedinců; to ovšem znamená mož
nost záměrného, postupného, plánovitého zlepšová
ní člověka, nejen na cestě duchovní a duševní, ale i biologic
ké. Sekla v citovaných publikacích přímo z analysy popu-

J — 53



Prítomnosti

lace vyvozuje nezbytné důsledky, totiž bájí záměrnou
a systematickou plánovitou populační politiku. Boj o kva
litu s hlediska celku. Správně mluví se o eugenice, která
se už nespokojuje zjišťováním zákonů přírody, nýbrž pra
cuje konstruktivně, s hlediska celku o zlepšení potomstva.
Tedy populační liberalismus patří minulosti a je podán dů
kaz, že i zde jsou možné úspěšné zásahy se strany veřejné
správy. (Sekla.) Řízení dědičnosti je sice problémem slo
žitým, snad se ukáže i plně neřešitelným, ale určitě alespoň
řešitelným zčásti natolik, kolik prakticky potřebuje dnešní
společnost (Jaffe). Jak přírodní vědy jsou s to podpořit ne
jen názorově, ale i prakticky sociálně-hospodářské plánování
a řízení, vidíme rovněž na snahách, v poslední době stále
více uplatňovaných, v oboru tak zv. biomechaniky
nebo matematické biologie. Je to nauka o matematických
vztazích života a periodicitě životního dění. Jako v lékař
ství (meteorobiologie nebo bioklimatika), tak i v hospodář
ství pokud jde o předvídání určitých procesů a závažných
událostí v rytmu hospodářských cyklů budou nám výsledky
lěchto studií pomáhali v sociálně-hospodářském plánování.

Vědecká víra

Závěrem tedy možno říci, ze stručně uvedených skuteč
ností, které jsou podloženy rozsáhlou moderní literaturou, že
nejnovější výzkumy přírodních věd velmi podstatně ovliv
ňují nazírání na sociosféru, že methodika věd přírodních
vzbuzuje oprávněnou pozornost pokud jde o řešení otázek
sociálně-hospodářských, dále, že moderní názory přírodově
decké filosofie v zásadě podpírají empiricky získané směr
nice novodobého sociálního hospodářství. Vladimír Mandl
napsal v závěru své studie (výše uvedené) v roce 1936:
Chce-li národohospodářská theorie spiniti své vědecké po
slání ve smyslu moderního názoru, musí methodou věd pří
rodních vybudovali soustavu pravidel, jimiž hospodářský
život skutečně se řídí. Jen methoda, která postupuje ruku v
ruce s empirickou skutečností, dovede vyústili ve výsledky

i skutečně platné a účinné. Neústrojný mechanismus potře
buje silné ovládající ruky, která by jej řídila v harmonii
s celkem, a to ruky znalé jeho složení; budoucnost patří
vázanému hospodářství, vedenému odborníky.

Tak musíme do budoucnosti počítati s tím, že přírodní
vědy ovlivní i svými výsledky theoretickými i praktickými
náš život, přesto, že často budeme stát před úkazy, které bu
de těžko vysvětlovat. Dobře napsal Ferdinand Herčík v ča
sopise Věda a život, že moderní věda a zdravý rozum jsou
někdy na štíru a první nápor této roztržce že přišel z fy
siky a astronomie. Také chemie a biologie vytvářejí nové
hypoihesy a theorie, často neuvěřitelné a málo pravděpo
dobné. Moderní věda se odklání od positivismu, vrací se
'k meíafysice a má někdy i mystickou příchuť. „Ať se lidská
věda a lidský logický rozum dostanou do sebe vyšších sfér
i—říká E. Georg (Člověk objevuje skutečnost) —budou se
vždycky musili spokojit s tím, že niterný vid (intuice) je
;převáží, budou muset strpět, že moudrost ovládne pole před
ivědou, že metafysika bude mít poslední slovo." Moderní vě
da se toho nemusí nijak bát. „Celým svým založením tíhne
me uniformitarismu, jednotě, jednotnému principu —říká Matoušek (Člověk kritisuje přírodu) —i když víme, že
je tak složitý, že ho nedovedeme obsáhnout svými smysly."
Přes bohaté spektrum vědních oborů, přes uchvacující pří
tmo výsledky přírodních věd (chemie, fysiky, astronomie,
ibiologie) a jejich možné důsledky (záření, dědičnost, chemie
člověka, chemie nových hmot aid.), přes veliký názorový
vějíř o podstatě jevů, o životě a světě, přece jen právě na
základě těchto objevů utvrzujeme se v přesvědčení, že
alfou i omegou vědy není příroda samotná, nýbrž člověk

ise svými smyslovými pocity a se svými myšlenkovými
Imožnostmi, a můžeme přesto končili s Planckem (v jeho
jpražské přednášce), že člověk vůči přírodě zůstane vždy
iv situaci tvora, obdivujícího zázrak přírody, jejímž tajům se
,může člověk jen částečně přiblížit. Jinak vidí člověk po celý život, že je ovládán vyšší mocí, kterou zplna neprobádá.
Když dospěje tomuto stanovisku, je mu dána pouze jed-
'rta volba: buď úzkost a nepřátelský odpor — anebo —po

divující se úcta a naprostá oddanost. Ale nezbývá nic jiné
ho, než trpělivě vést svůj zápas, vydržet a sklonit se před
vůlí vyšší moci, která nad ním vládne. Nikdo nedostal do
své kolébky právo na štěstí, úspěch a blahobyt v životě. Je
diné, co je bezpečně naším majetkem a najvyšším statkem,
který nám nemůže vzít žádná moc, je čisté svědomí, pocti
vé smýšlení, ktere se projevuje ve svědomitém konání povinností , nebo, jak to řekl Goethe, ten Goethe, jehož život
spadal —podle jeho vlastních slov —vjedno s dobou velkých
objevů přírodních a „připadal si jako někdo, kdo jde vstříc
červánkům a stojí udiven nad východem slunce": Gleich
sein keiner dem andern, doch gleich sei jeder dem Höch
sten! Wie das zu machen? Es sei jeder vollendet in
sich.

Pravá moudrost bude spatřována v harmonii s přírod
ním celkem -'říká Georg - a prožívána v mystické jednotě
s nejvyšším. —To je v podstatě, po mém soudu, vědecká
víra, do níž nám vyúsťuje moderní filosofie, harmonisující
rozum a cit, vědu a zvědečtěné náboženství, čemuž věnuje
me úvahu zvláštní.

I to je už vyjádřeno v základní zásadě nového sociální
ho hospodářství - ethos práce!

divadlo
Miloš Hlávka:

Drama opět nastupuje

T) řed lety se u nás ještě vzrušovali divadelníci nápadem
Jr režiséra, který znázornil les skutečnými, uschlými sosna
mi, na jejichž větve rozsadil vycpané veverky a sovy se skle
něnýma očima. Po celé představení se prý tito vzrušení re-žiséristé obraceli vycpané sově, jako by se chtěli pře
svědčit, zdali se nezměnil její pohled. Viděli v tom poesii
lesa a bůhvíjak nový realismus. Mně však dnes při vzpo
mínce na tuto podrobnost, která vzbuzuje v nás soucitný
úsměv jako obrázek výstřední módy staršího ročníku, zají
má především fakt, že vycpaná veverka byla vymyšlena
režisérem rušení a odvádění pozornosti diváků od dra
matu a hereckého výkonu. A čímže si troufala tříštit pod
statu a duši divadla? Hrubým materialismem a naturalismem
jevištního kejklířství. Ba, jako by v té museální zaprášenosti
školních sbírek se zjevovala všechna prázdnota a zemdle-
nost naturalismu, který se před svým dokonáním poiřeštil.
jednou do železných konstrukcí, jindy do hry světel, jindy
zas třeba do nábytku nebo strojových kostýmů, které věšel
na člověka, jehož nitro a lidství zakrýval a ochromoval
jako zdravou nohu protézou. A drama? To tu bylo trpěno
jen proto, aby se mohly zjevit vycpané veverky a jiné
vymyšlenosti.

Však také zmíněný příklad jsem si vzal ze sovětského
divadelnictví, kde, jak známo, se za posledních desílelí ne
zrodilo jediné skutečné drama. Jevištní fejtóny, agilky,
úvodníky a plakáty nechcete přece miti upřímně za dra
mata. Ale i u nás v Evropě byl d nedávna řád dramatu
narušen do dřeně a často i tvůrčí duch klesal obdivně na
kolena před scénickým materialismem, místo aby jej zvládl
nebo zapudil. Ano, i dramatik, místo aby rozdával rány,
sám často ležel bradou vzhůru, sklízeje ke všemu potlesk
za tuto nevítěznou polohu, jako by byl vítězem. Filmový
důraz na tak zvané sféře mimolidské se nevhodně zaváděl
i do dramatu, projevuje se v nižších žánrech nadužíváním
rekvisit, ačkoli dramatik nemá nikdy zapomenout, jak vy
datný je Desdemonin kapesník. A všimněte si jen, jak se
divadelní dějiny posledních údobí vyčerpávaly skoro jen
popisem vývoje a činnosti —režisérů. Bůh uchovej, abych
měl v úmyslu zlehčovat jejich oprávněné vladařství v di
vadle, jsou-li vskutku umělci. Ale příčí se mi zlehčování
dramatu, jež oni zavedli a jež po nich přejala i divadelní
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íheorie a věda. Jistěže do času. Dnes už jsme dospěli «
zejména za mocné regenerace nového dramatu německého
— poznání, že nás daleko víc než vycpané veverky vzru
šuje a zneklidňuje otázka dnešního i budoucího dramatu,
den ode dne nutkavější a časovější. Cítíme dnes stále nalé
havěji, že často i nejlepší výkony herců a nejcitlivější a
nejbásnivější režie nám nemá co říci, jestliže podstatou před
stavení je vyčichlé drama, byř sebe lip komponované, po
platné jiným dobám, nebo je-li inscénován dramatik sou
dobý, který si hraje se svými současníky na schovávanou
či nemá dost charakteru, aby za svou dobu promluvil slovo
rozhodující a nezvratné. Ano, stává se, že i leckterý klasik
promlouvá nám žhavěji, dráždivěji nebo vroucněji nežli
naši současníci. To proto, že divák nalezl opět cestu dra
matu, žádá si jeho plné mohutnosti, chce být činohrou vy
tržen ze svého já, pročištěn a zobecněn. I tam, kde si žádá
jen rozptýlení z všedního dne, tak přeplněného prací, po
vinnostmi a odpovědností, jako nikdy předtím, i tam chce
spatřit aspoň letmý náznak vlastních tužeb a starostí, alespoň
nástin společenského a mravního pořádku, němuž směřuje
vývoj evropské společnosti.

Dramatické umění je politická velmoc

Nuže, drama nabývá dávné důstojnosti a vážnosti (ač
koli jí pozbylo načas jen zdánlivě a nedopatřením), jako se
vracíme v rozhodujících chvílích života silným a životo
dárným citům. Od roku 1914žijeme v dobách převratných,
čas tohoto světového dramatu po vyvrcholení krise v době
„míru" spěje nyní svému pátému aktu a střetnutí sil na
bývá konečně nového, dotud netušeného významu. A jen
velký geniální dramatik by dokázal vyjádřit a obsáhnouti
dějinný pochod, jehož jsme účastníky i svědky. To nelze
žádat od nikoho ze žijících dramatiků, nevyrosie-li podobné
dílo samovolně z tvůrčího nitra. Nelze vyjmenovávat, jak
se to někdy povrchně dělává, thémata, jež prý dramatikové
nechávají ležet ladem, prostředí, jež prý opomíjejí, postavy,
jichž si nevšímají. Právě ona dvě velká revoluční hnutí, jež
se ujala politického, vojenského i duchového vedení Evro
py, hnutí nacionálně-socialislického Německa a fašistické
Italie, odmítla zavčas již v nástupu moci pouhou tendenční
dramatiku, jako vůbec všechny podoby a odrůdy kýčařského
rozmělňování velkých politických idejí, a tím se naprosto
odlišila od vedení, spyiětsikého,které přivedlo ruské písem
nictví a dramatiku ke groteskní zkáze tím, že z nich učinilo
plakátovací podniky. Arciže nejsou vedoucí kulturní místa
Říše stoupenci bledničkového a bezpohlavního lartpourlarti-
smu. Naopak si velmi bděle uvědomují politický smysl
každého velkého národního díla. Ale jinak, prajinak, nežli
stoupenci vycpaných veverek. Jinak nežli vyznavači agi-
tačního divadla. Ptáte se, jak? Jedním slovem: evropštěji.

Již před sedmi lety vyložil říšský dramaturg Rainer
Schlösser v knize Národ a jeho jeviště i v brožuře
Politika a dramata tento národně socialistický pojem
politického dramatu a sice tak jasně, že nikdo jej
nemůže zaměňovali s představou dramatu politikář-
s k é h o, obvyklou ve všech dosavadních revolucích nebo
režimech, jež dramatiku usměrňovaly. Před Schlčsserem byla
již otázka vztahů mezi národem, státem a dramatem histo
ricky vyšetřena a propracována Steinbömrem, říšský dra
maturg pak ve svých poznámkách a proslovech na adresu
německých divadelníků (jimž —mimochodem —určil vůdčí
a velmi odpovědné postavení) podal první synthesu mezi
vědeckým, kulturně historickým nálezem a mezi požadavky
a ideály nového hnutí. Schlössrovi, který odsuzuje poslední
velký -styl evropského dramatu a divadla, naturalismus, pro
jeho pesimistický a materialistický názor na svět, dokazuje
na příkladu Kleistova „Prince Bedřicha Homburského", že
drama neříká a nesmí říkat : takový jest život, nýbrž
takový musí být. „Umění, zejména na jevišti, nezůstává
nikdy vyjádřením života, nýbrž se stává výzvou života.
A dramatické umění si musí uvědomovat, že má na vybra
nou jen: buď být bezvýznamným nebo rovnoprávnou vel
mocí mezi mocnostmi světa. Jest autonomní a stála v tako

vém postavení, že se musí vypořádávat se všemi mocnost
mi, ano, v neustálém nebezpečí, že by se mohlo octnouti
proti jiným mocnostem, právě, protože musí býti poslušne
vlastních zákonů. Zkrátka: dramatické umění je politická
velmoc, a nechce-li se postaviti proti, nýbrž pro poli
tické nutnosti národa, jemuž náleží jeho působnost, musí
také dbáti těchto nutností." Sledujeme-li Schlössra dálei
v rozvíjení vztahu politiky a dramatu, zjišťujeme, žo jeho
apel je určen všem, kdo pociťují jakýsi ostych před poli
tickým dramatem, jako před něčím neuměleckým a méně
cenným, co nemá s tvorbou nic společného. Dokazuje všaki
příklady z dějin dramatu, že velké národní drama nemůže
být nic jiného nežli drama politické.

I čistých dramat lásky je neobyčejně málo a dokonce-
i taková milostná tragedie, jako je „Romeo a Julie", tkví —
podle Schlössra - v politické základně alžbětinského stélu«
Současně si však říšský dramaturg uvědomuje dvojí nebez
pečí politického dramatu: spekulanty, kteří nikoli z vnitřní
nutnosti, nýbrž z výpočtu vyrábějí politicky vhodné hry,
a základní oposiční povahu dramatu, která dovoluje konfor-
mismus jen duchům druhého řádu, jako třeba v minulém :století Raupachovi, kdežto tvůrčí duchy žene spíš do opo-
sice proti státu. Jenomže záleží právě na tom, jaký je to
stát. Jestliže jde o silný a průbojný stát, jako dnes, a ni
koli o reakční stát, jako za doby Raupachovy, vstupují opo
siční momenty dramatu do boje pro tento stát. Silné státní)
vedení má, podle vývodů Schlossrových, dramatiku vždy)
pro sebe, slabé proti sobě.

Jak naznačeno, představa o politickém dramatu, o jeho
obsahu a formě byla v Říši tak prohloubena a rozšířena, ža
často pojem politické drama splývá s pojmem dramatu ná
rodního. A již v kultu velikosti, mythických zdrojů národa
a ušlechtilého tvaru básnického se zračí zároveň velkorysost
kulturní politiky národně socialistické, které jde (jak vy
svítá z řeči Schlössrovy německým dramatikům) přede
vším o to, aby si soudobí autoři uvědomili, že „divadlo ne
náleží ani dramatikovi, ani řediteli, ani herci, ani publiku,
nýbrž národu, což znamená i všem společně". Záleží na tom,
aby se v moderním dramatu zračil pochod od Já My, aby
obecenstvo nebylo dramatem distancováno, nýbrž identifi
kováno.

lepšímu pochopení těchto myšlenek ocituji ještě ze
Schlössra nad jiné významnou pasáž o dramatu národ-
n í m. Praví tam: „Dobré, technicky dovedné a básnicky na
plněné drama, ať jedná o čemkoli, toť již sám o sobě ná
rodní výkon. Národní cit dramatu působí tím silněji, čím
méně se o něm na jevišti mluví a čím více je procítěn hle
dištěm. Národní hodnota dramatu netkví v národní látce
nebo nezávadnosti textu, nýbrž v duchové atmosféře, v jeho
niterném postoji. V každém jednotlivém případě záleží na
tom, jak zachází básník s thématem a problémem, to zna
mená, jak proniká a duchově převyšuje látku. Nebezpečná
je pověra, jako by historické a národní drama bylo totéž."

Nová obsažnost českého dramatu anebo jaK:
v i d í t e h u s o p a s k u

V české dramatice bylo lze do nedávna pozorovali jistá)
rozpaky nad duchovým obsahem doby. Z této bezradnosti
jedni unikali do pouhé imaginace, jiní střídali světové ná
zory podle politické povětrnosti, druzí zastavili hodinky.
a utkvěli v libém snu nebo v utopii, a zase jiní váhali sami
mezi svými hrdiny, jiní se obrátili jen technice a řemeslu
atd. Ale šťastné navázání na domácí tradici a odvrat od
pochybných orientací, lépe řečeno desorientací, na jejichž
mylnost upozorňoval již Otakar Theer, průkopník hilarov-
skó dramaturgie, to vše, i sebenalezení a jistá rovnováha,
mezi světem a domovem, vytvořily stav, který opravňuje

dobrým nadějím. Političnost nové soudobé české drama
tiky bychom měli chápat jejím znárodněním, zvýšením její
obsažnosti dobové, jejím charakternějším projevem, jejím
mužnějším a činorodějším přízvukem. Ale chybou by bylo
spatřovat političnost a národnost i soulad s novým světo
vým názorem v politické dialektice, kterou nikdy nemůžeme»
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lak dokonale rozvinouíi, jako její původcové a aktivní sou
činitelé. Řeknu to prostě. Českému politickému dramatu po
stačí třebas za motiv osud husopasky. Ale právě v tom pro
lnutí dívčího osudu se pozná, co jsi zač. Tím nově obsažným
pohledem prosvítíš samé kořeny národního bytu i osudu
a dotkneš se nejcitlivějších strun politických. Pamatujeme
dobře z minulých období, jak právě z pohledu na ženu, dítě,
manželství, lid a národ se projevovaly vždy životodárné
nebo zkázonosné ideje politické. A český dramatik jako celá
dramatika evropská se již ze sebezáchovy nezbytně musí
dnes rozpomenout na tajemnou duši této Pevniny, která ho
zrodila a nosí a která jediná dala a zúrodnila tisíciletou tra
dici dramatu. Drama, i když končívá smrtí, bylo a bude vždy
nejvyšší přitakání životu mezi všemi múzami. A dnes jde
o rozhodnutí v boji, který se neodehrává jen na bojištích,
nýbrž i v nás, v boji mezi životem a smrtí léto Pevniny
dramatu.

do nového roku

Emanuel Moravec:

Dva muži a dvě doby

/j d Berlínského kongresu, který se konal v roce 1878,
'—s vydavatelé evropské mapy nepotřebovali .až do roku
1912,kreslíce, který by opravoval rozměry států.. Začalo to
válkou balkánskou před třiceti lety. Změna střídala změnu.
Do roku 1918zmizely z Evropy dvě staré velmoci: Turecko a
.Rakousko-Uhersko, které kdysi přivedlo životu právě tu
recké nebezpečí.

V roce 1917zmocnila se feudálního Ruska bolševická re
voluce, jejíž předáci si usmyslili, že dobudou Evropu, Asii
a snad celý svět. Proto postupně zemědělské Rusko přesta
vili na obrovskou zbrojovku. S tímto bolševickým arsenálem
sousedila po dvacet let východní část střední Evropy, roz
dělená Anglií a Francií na 15 států s takovou rafinovaností,
aby se jako hospodářská kolonie Londýna a Paříže dobře
ovládaly.

Devadesáiimilionový národ německý neměl přitom do
evropské politiky co mluvit. Určitý druh lidí v Evropě se
totiž domníval, že stačí Němce ignorovat, aby pozbyl význa
mu. Tyto dny mi kdosi poslal mapu Evropy, vydanou před
deseti lety naším tehdejším státním nakladatelstvím pro ně
mecké školy, na jejíž druhé straně byly plány hlavních
evropských měst. Ale největší město Evropy mezi nimi chy
bělo, patrně proto, poněvadž to bylo hlavní.město Němec
ké říše. Ženeva byla tehdy mnohem více než Berlin pro
určitý druh našich lidí.

Už na konci prvé světové války bylo každému soudné
mu člověku jasno, že Evropa se musí přestavět, sjednotit,
vyrovnat sama se sebou, bez poručníků. To věděli také ži
dovští bankéři v Londýně a v New Yorku. Proto byla Evropa
obalamucena čtrnácti body Wilsonovými a proto byla zpita
ideou „Společnosti národů". Poněvadž vůdčí myšlenkou ver-
sailleských mírotvůrců nebylo uspořádání Evropy na staletí,
nýbrž trvalá hospodářská kuratela Londýna a jeho přisluho-
vačů nad Evropou, všechno co bolelo Evropu, řešilo se
hlavně s ohledem na zájmy britské libry. Evropa byla pře
devším těžkým dlužníkem Francie, Francie dlužníkem Anglie
a Anglie dlužníkem Spojených států. Jak se Evropa zvelebí,
bylo vedlejší. Hlavní bylo, aby platila. V čele poplatných
států v západním nevolnictví bylo Německo. Mělo největší
hospodářské povinnosti Anglii a Francii a zcela žádná
práva v politice.

Zatím sovětské Rusko vojensky bylo rok od roku silnější.
Začalo vážně ohrožovat britsko-francouzskou plantáž, které
se říkalo poversailleská Evropa. Proti sobě stály kapitalismus
a komunismus. Jediný národ neměl z této srážky obavy, a to
byl národ židovský, jenž tvořil vedoucí vrstvu jak v kapita

listickém, tak v komunistickém světě. Měl-li ovšem Žid volit,
pak vždy dal přednost kapitalismu před komunismem. Ne
byl také proti boji komunismu s kapitalismem. Každou válkou
totiž dosud hospodářská moc Židů rostla.

Ale napětí mezi kapitalismem, který si přezdíval demo
kracie, a komunismem začalo krok za krokem upadávat, když
se na scéně objevila nacionálně-socialistická revoluce ně
mecká, která vrátila Říši politickou aktivitu v Evropě. Na
cionálně-socialistická revoluce byla nejen nepřítelem západ
ního kapitalismu a východního komunismu, ona bylataké
nekompromisně protižidovská.

Odbouraná plantáž západního kapitalismu

Židé v londýnské City a v newyorské Wall Street byli
pro to, aby Evropa co nejdéle se udržela jako plantáž anglo-
severoamerického kapitalismu. Věděli dobře, že na současný
boj proti komunismu a nacionálnímu socialismu nestačí už
kapitalismu síly. V žádném případě však Evropa nesměla
být nacionálně-socialistická a tak protižidovská. Kdyby ne
bylo už vyhnutí, měla se dát Evropa na pospas komunismu,
kde Židé tvořili vedoucí vrstvu.

Sbližování kapitalismu s komunismem začalo v roce 1935,
kdy Francie sjednala s vědomím Anglie spojeneckou smlou
vu se sovětským Ruskem. Opakovala se totiž hra s obkličo
váním Německa před prvou světovou válkou. Tehdy spoje
nectví francouzsko-ruské z roku 1892bylo v roce 1904do
plněno smlouvou francouzsko-britskou a roku 1907smlouvou
britsko-ruskou.

Bylo zcela přirozené a žádoucí, aby francouzsko-briiská
kolonie ve východní části střední Evropy se stala také spo
jencem sovětského Ruska a doplnila obkličovací kruh kolem
nacionálně-socialistického Německa. Slo v prvé řadě o tak
zvanou Malou dohodu, tvořenou býv. Cesko-Slovenskem,
Rumunskem a Jugoslávií, jež měla své ústředí v Praze.

V té chvíli zahájil Adolf Hitler evropskou politiku na-
cionálního socialismu srdečnou dohodou s fašistickou Itálií,
jež měla zájmy na Balkáně a jež měla blízko Maďarsku,
obklíčenému Malou dohodou. Obsazením území na západ
od Rheinu německou brannou mocí v roce 1936vyzkoušel
Adolf Hitler nosnost francouzsko-britské politiky v Evropě
a přinutil ji ústupu. V roce 1938připojil Rakousko Říši.
Tím získal společnou hranici s Itálií, Maďarskem, Slovenskem
a Balkánem. Obklíčil Čechy s Moravou. Od té chvíle Malá
dohoda představovala politickou mrtvolu. Anglie s Francií
ztratily ze své plantáže ve východní části střední Evropy
dva stály: Rakousko a Maďarsko.

Nyní bylo třeba zasáhnout tak, aby proti novému veli
kému Německu se neobjevily na scéně současně Francie,
Anglie a sovětské Rusko. Na západě znali síly nacionálně-
socialistická revoluce jen z vyprávění emigrantů a Židů,
kterým záleželo na tom, aby svět, kde našli sluch, se nového
Yelkoněmecka nebál. A tak se stalo, že Anglie odhadla špat
ně polilicko-slraíegické možnosti Říše. Počítala, že Adolf
Hitler bude hotov s přípravami pro velikou válku tak v roce
1942.Podle toho zařídila své zbrojení i svou politiku s Fran
cií a sovětským Ruskem. Vydavatelé map Evropy musili však
nechat překreslovat hranice, které po versailleském míru
zůstaly v klidu jen 18 let. V balkánské válce 1912/13pře
dělal se Balkán. V roce 1938začala se předělávat znovu celá
východní část střední Evropy.

Po obsazení západního břehu Rheinu, po připojení Ra
kouska Říši Adolf Hitler po třetí přinutil během dvou let

ústupu britsko-francouzskou politiku ve střední Evropě.
V Můnchenu 1938na podzim za souhlasu Anglie a Francie
vojensky zneškodnil býv. Česko-Slovensko. Tento života ne
schopný a západními „spojenci" opuštěný státní útvar se
v půli března 1939 rozpadl, když Slovensko se prohlásilo
samostatným. Za necelé tři roky bez jediného výstřelu Adolf
Hitler, politicky podporován Itálií, vylomil z britsko-fran-
couzské kolonie ve východní Evropě 3 státy průmysloyě
silné (Rakousko, Maďarsko, Česko-Slovensko), které měly
33 milionů obyvatel. Polsko ve své hltavosti s rozkoší se

účastnilo rozdělování Česko-Slovenska, nevědouc, že jeho
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vlasiní kůže už je dávno v prodeji. Čechy s Moravou při
pojily se dobrovolně k Ríši. A od toho okamžiku jsme byli
diváky podivuhodné hry, ve které Adolfu Hitlerovi šlo o to,
aby nepřátelé nepostavili se proti němu do pole rázem, jak
tomu bylo s Německem v prvé válce světové.

Hlavně šlo o ío, aby nefungovala spojenecká smlouva
francouzsko-brilsko-sovětská. Válka s Polskem byla neodvrat
ná. Světové Židovstvo do ní hnalo přes všechna varování
britských a francouzských vojáků. Psal se rok 1939.Výzbroj
lžidemokracií měla být ukončena, jak už jsem uvedl, o tři
roky později. Proto Adolf Hitler zainteresoval sovětské Rus
ko na dědictví po polském státu a rozdělil polské území rov
ným dílem mezi Velkoněmgckou říši a sovětské Rusko. Tím
to politickým manévrem získal 21 měsíců času a během té
doby vypudil Anglii s jejími spojenci z celé Evropy. Stalin
tentokrát byl příliš opatrný. Obával se totiž, že by jako
spojenec Francie a Anglie podobně, jako carské Rusko
v prvé válce světové, nesl od počátku celou tíhu boje s Vel-
koněmeckou říší, zatím co by se Francie s Anglií za Ma-
ginotovou linií spokojily obranou. Stalin čekal, až Německo
napadne Francii, áž' se bojem s ní a s Anglií tak unaví, aby
sovětské Rusko mohlo se omezit jen na poslední ránu z mi
losti. Ve skutečnosti se stalo horší, než čeho se Stalin v roce
1939 obával. V roce 1941měl totiž proti sobě všechny ně
mecké síly, poněvadž západní fronta už neexisto
vala. Velkoněmecká říše zatím dostala také posilu vojen
skou od Italie, Finska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Char-
vátska a Slovenska. V roce 1938z jara Německo mělo 65 mi
lionů obyvatel. Na podzim v roce 1939do války s Polskem,
Francií a Anglií šlo' jáko stát s 83 miliony obyvatel. V roce
1941Velkoněmecká říše še sedmi spojeneckými státy tvořila
proti Anglii a Sovětům celek o 206 milionech obyvatel.

Kdyby byl Stalin vystoupil proti Velkoněmecké říši už
v roce 1939,když tato porazila Polsko, pak Velkoněmecká
Ríše o 83 milionech obývafel měla proti sobě na dvou evrop
ských frontách, jako v prvé válce světové koalici Francie,
Anglie, sovětské Rusko. Jihovýchodní střední'Evropa zůsta
la by dále kolonií francouzsko-britskou, namířenou proti Rí
ši. Nejen Balkán, nýbrž také Skandinávie by se za těchto
podmínek byly staly nástupovými prostory nepřítele do
konalému obklíčení nacionálně-socialisiické revoluce.

Ptá-li se dnes někdo, kdo byl dosud nejvydatnějším spo
jencem naší Velkoněmecké říše, pak odpověď zní: Váhání
s o v ě t s k é h o Ru šk po celých prvých 21 měsíců této
války. Tři kritické okamžiky prožila Ríše v tomto zápase, jaké
se už nevrátily a nevrátí. Prvý, nejpovážlivější, po porážce
Polska, když navázaly dotyk armáda sovětská s německou
v roce 1939.Po druhé, když těžiště německé branné moci by
lo hluboko ve Francii v roce 1940a po třetí, když německé
armády zahájily postup do býv. Jugoslavie a Řecka, na jaře
roku 1941.

Také Japonsko rozházelo „spojenců m" karty

Jsou okamžiky, kdý se rozhoduje o běhu dějin na celá
staletí. V takových chvílích Bůh nestojí jen na straně silněj
ších praporů, jak to řekl Napoleon, nýbrž v lakových chví
lích Bůh žehná těm, kteří se obětují za lepší život a lepší
budoucnost celého lidstva. Rozhodně nestál dosud na straně
nepřátel Ríše.

Churchill může povídat co chce. Politika Adolfa Hitlera
od roku 1933do dnešních dnů stále bila a bije politiku židov
skou, která postrkuje Anglii, Sověty a Spojené státy. Adolfu
Hitlerovi se podařilo odsunout střetnutí se sovětským Rus
kem, až kdy sám mohl přejít nerušen Anglií proti Sovětům

útoku ve chvíli, kterou tomu zvolil jako nejvhodnější.
Aniž by Sovětům Anglie pomohla, osamoceny s Velko-

německou říší ztratily do konce roku 1941 třetinu svého
evropského území s polovinou obyvatel. Sovětské armády
byly tak vysíleny, že už nezmohly nic proti německým bran
ným silám ani když jim na pomoc přišla ta .nejkrulější zi
ma uplynulého století.

A tu nadešla chvíle, aby na scénu války vystoupil další
mocný spojenec Ríše —císařství japonské. Spojené stály už

dávno podporovaly jak Anglii, tak sovětské Rusko válečným
materiálem a tonáží. Japonské branné síly na počátku pro
since minulého roku zasadily strašlivou ránu válečnému
loďstvu Spojených států, z nichž se tyto dosud nevzpamato
valy a také se už nevzpamatují.

Politika židovská podlehla nejen politice Adolfa Hitlera.
Ona byla přebita také politikou japonskou. Japonské velení
nečekalo, až Spojené státy je napadnou. Udeřilo podle vlast
ního uvážení v nejpříhodnější chvíli a tím vnutilo Spojeným
státům druhou frontu na Dálném Východě dříve, než
tyto mohly Anglii pomoci při zřizování druhé fronty na
evropské pevnině, po které tak úpěnlivě volal Stalin.

Proto Spojené státy, pochroumané strategicky na všech
údech, přešly do nesvědomiié, blufové ofensivy propagační,
ve které ukazovaly na svá přírodní bohatství, výrobní mož
nosti a na svých 130 milionů obyvatel, jako zálohu vojen
ských sil. Tato blufová propaganda žila z tradice Spojených
států v prvé válce světové, kdy na straně Anglie mimo
Ruska stály tehdy také Francie, Italie a Japonsko.

Spojené státy, i se svými americkými spojenci by-
lyvtétoválcesírategickyanuloványJapon-
s k e m. Z Ameriky se ozývají hlasy, že prý 300milionů Ame
ričanů zasáhlo do této války v čele se Spojenými stály. Ne
ní to pravda. Chile a Argentina nechtějí mít s americkým
válečným dobrodružstvím nic společného. Jak se dnes uka
zuje, i jiné americké státy by si byly rozmyslily své přeru
šení styků s Osou, kdyby byly znaly pravý stav věcí po
americké porážce v prosinci minulého roku. v havajských
vodách.

Japonsko vědělo, co dělá. Znalo slabost Spojených států
i Anglie na Dálném Východě. V okamžiku, kdy Japonsko
šlo do boje se Spojenými státy, mělo už za spojence Mandžu-
kuo s 35miliony obyvatel a stát Thai se 16miliony obyvatel.
Kontrolovalo také Francouzskou Indočínu s 24 miliony oby
vatel. Poněvadž Japonsko samo má 105 milionů obyvatel,
bez obsazené Číny tvořilo se svými spojenci celek o 180mi
lionech obyvatel. Tedy větší, než celé Spojené státy.

Během roku války Japonsko získalo na Dálném Východě
kolonie Spojených států a Anglie v rozloze ZYsmilionu km=
s 95 miliony obyvatel. Japonsko však kontroluje také veliké
čínské území s více než 200 miliony obyvatel. Půl mi
liardy duší a tím také celá čtvrtina obyvatel
zeměkoulejednesřízenazTokialA řízena doko
nale, jak zkušenosti ukazují.

Velikého spojence má v Asii Japonsko v Indii, která
touží po osvobození z britsko-amerického područí. Podobné
je to s musulmanským světem, který buď je protibritský a
protiamerický, anebo chce zůstat neutrální, jako Turecko.
Krátce druhá půl miliarda obyvatel Asie če
ká jen, až se zbaví Anglie a nových hospodá
řů ze Spojených států.

Na rozdíl od prvé války světové Asie v této druhé j e
protibritská a protiamerická. V prvé světové vál
ce Indie ještě věřila v britské sliby, podobně Arabové, Ja
ponsko s Čínou byly tehdy spojenci Anglie. Dnes z 1 miliar
dy 200,000.000obyvatel Asie pomalu 1.000,000.000slojí se zbra
ní v ruce anebo v mysli proti kapilalislicko-komunistickému
světu.

Veliký rozdíl mezi prvou a druhou světovou válkou má
me také v Eviopě. V prvé světové válce Anglie se svými
spojenci ovládala v Evropě ze 480 milionů obyvatel 240 mi
lionů, tedy celou polovinu. Dnes z 550 milionů obyvatel
Evropy měřené až po Urál, je pod kontrolou Anglie a jejích
spojenců jen 100 milionů. Z nich 45 milionů žije v Anglii.
Spojené státy přepjaly luk svých možností

V prvé světové válce stála, pravda, také celá Amerika
proti Ríši a jejím spojencům, ale s ní celá Asia a polovina
obyvatel Evropy. V této válce z 1.750,000.000obyvatel Evro
py a Asie 1.400,000.000bojuje nebo jde proti kapitalismu a
komunismu. Zbývajících 350milionů jsou Angličané, zbytek
sovětského Ruska a Čankajškova Čína.

Kdo chce posuzovat poměry této války, musí si vzít ru
ce, jak stále opakuji, globus. Mapy tu nestačí. A globus říká,
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že od prvé svěíové války do dneška doba pra
covala pro revoluci, kletou nesou na svých prapo
rech v Evropě Velkoněmecká říše s Itálií a v Asii Japonsko.

Poměry na světových mořích nevyčteme z mapy. Tu
si musíme,vzít ruce ročenky námořních sil a tonáže. V ro
ce 1939Německo mělo 2 bitevní lodi, Anglie s Francií 22 a
přec se Němcům podařilo v roce 1940přistat v Norsku nad
polárním kruhem. Y roce 1940ubylo Anglii 8 bitevních lodí
potopených a francouzských vyřaděných po příměří. Ně
mecku však přibylo 6 bitevních lodí italských. Poměr byl
proto v roce 1940britských 14 bitevních lodí proti 8 němec-
ko-italským. Když se v roce 1941válečné loďstvo Spojených
států, které čítalo 16bitevních lodí, připojilo loďstvu brit
skému, byl poměr 30bitevních lodí britsko-severoamerických
proti 8 bitevním lodím německo-iíalským, nimž se však
v prosinci minulého roku připojilo 12 bitevních lodí japon
ských. Poměr byl tedy na počátku prosince 1941tento: 30bi
tevních lodí anglo-severoamerických proti 20 bitevním lo
dím Osy. Do dnešního dne však nepřítel z 30 bitev
ních lodí z roku 1941ztratil 16. Ve Spojených státech dnes
tropí veliký povyk s tím, že tyto ztráty prý už byly nahraze
ny stavbou nových lodí bitevních. Ano. Stavěly se nové bi
tevní lodi v Anglii i ve Spojených státech, ale ony se sta
věly a staví také v Německu, v Itálii a v Japonsku. Nepro-
zrazuji žádné tajemství, řeknu-li, že Osa staví ny
ní ročně stejnou tonáž válečného loďstva,
jako jeho protivníci Anglie a Spojené státy.
Nu tomto poli Anglie se Spojenými státy už žádný náskok
nezíská. Naopak, jejich ztráty porostou, poněvadž jsou nuce
ny chránit své předlouhé zámořské spoje. Rozdíl mezi anglo-
severoamerickou a německo-italsko-japonskou prací doků je
v tom, že my a naši spojenci o svých nových
j ednoíkách námořních nehovoříme. Chceme ne
přítele příjemně na moři překvapit, jako jsme jej překvapili
na zemi a ve vzduchu.

Nyní se tropí propagační křik se severoamerickými voj
sky v severní Africe. Velký konvoj, o kterém severoamericko-
britský tisk toho tolik navykládal, nevyplul se severoameric-
kými jednotkami do severní Afriky z Ameriky, kam je
7.000km přes oceán, nýbrž z Anglie, kam po troškách se po
stupně americké jednotky delší dobu dopravovaly z domo
viny. Spojené státy nemají totiž tolik volné tonáže, aby
mohly riskovat rázem veliký konvoj přímo z Ameriky. Nyní
je zajímavou otázkou, kolik těch Severoameričanů je vlastně
ve Francouzské severní Africe. Podle tonáže, která americko-
britské jednotky dopravila, nemohlo lam být rázem vy
loděno více než 100.000Američanů a Angličanů. Z toho vět
ší poloviny bylo použito okupaci území, čítajícího celkem
12 milionů obyvatel, mohamedánů, Anglosasům vesměs ne
přátelských. Roosevelt nemá vůbec v úmyslu dopravovat
další vojska do severní'Francouzské Afriky, kterou okupo
val. On chce pouze poskytnout zrádci Darlanovi možnost,
aby zmobilisoval příslušníky Francouzské severní Afriky a
s nimi za pomoci severoamerického válečného materiálu
Němce a Italy vypudil z Tunisu. To ovšem do ié doby ještě
mnoho vody uplyne.

Ve Spojených státech totiž už dnes mnohý prozřel. Če
kají tam válku dlouhou. Také hra Churchillova už začíná
být jasná. On totiž úmyslně postupuje Spojeným státům po-
liticko-hospodářské posice v Africe, v Přední Asii, v Austrá
lii, v Indii. Ví, že má co dělat s nemilosrdnými finančními
piráty, kterým se musí platit hotovými. Ale jako podmínku
si Churchill přitom staví, že Spojené státy pošlou svá vojska
na ta všechna místa. Churchill šetří britské síly. Původně
totiž situace vyhlížela tak, že Spojené státy budou postrko
vat před sebou britské armády, jako Angličané před sebou
postrkovali Francouze a Francouzové Poláky.

A v tom je také riskantnost velikášské politiky Roosevel
tovy. Přepíná luk severoamerických možností. V prvé světo
vé válce Spojené státy dopravily do Evropy celkem 42 di
visi, které čítaly asi 800.000mužů. Americká vojska nešla
přitom na žádné jiné fronty, do jiných světadílů. Těch 300.060
Američanů stálo v roce 1918ve Francii proti Německu. Ještě

před výpravou do severní Francouzské Afriky přiznal se
veroamerický hlavní štáb, že Spojené státy vyslaly už do zá
moří přes 600.000mužů. Tedy do Indie, Australie, Anglie, na
Island. Z těchto 600.000mužů však jen několik set letců bylo
ve frontě proti vojskům Osy. Nyní koncem roku 1942může
me klidně počítat, že Spojené státy mají v zámoří přes
1,000.000vojáků, z nichž ve skutečnosti proti Velkoněmecká
říši stojí necelých 100.000v severní Africe, jak v Tunisu, tak
v Libyi. Zde vidíme veliký význam japonské moci, která
se postavila proti Spojeným státům. Dnes v Anglii, na Islan
dě a v severní Africe je asi 400.000Američanů, ale na 600.000
je jich zasazeno v Asii a v Austrálii proti Japonsku.

Žádná pohodlná válka nečeká Spojené státy, jak si to
představovali američtí Židé z počátku. Už dnes má v zámoří
Amerika větší armádu než za prvé světové války a taká
její ztráty jsou dnes už mnohem větší, než tehdy. V prvé svě
tové válce přišly Spojené státy o 60.000padlých. Dnes jejich
ztráty na padlých, utonulých a zajatých činí na 200.000mu
žů. O příjemné procházce, za kterou americká propaganda
vydávala tuto válku, není ledy ani řeči. Největší rány utržily
Spojené státy dosud od Japonska.

Zůstávají proti sobě dva muži

Strategická teorie učí, že hlavním vojevůdcovským umě
ním jesoustředěnísilna rozhodném místě v rozhodném
okamžiku. Prozatím vidíme, že pod vlivem potměšilých rad
Churchillových Spojené státy své síly rozptylují po
celé zeměkouli. Anglie sama nemá dnes tolik vojsk
mimo svou mateřskou zemi, jako Spojené státy. A válčí už
čtvrtý rok. Nějaké vysvětlení tomu dává skutečnost, že
v Anglii vládne ještě tu a tam muž, ale Spojené státy a tím
i celá Amerika jsou ovládány ve skutečnosti ženami, které
jdou za paní Rooseveltovou. Zdá se, že z Anglie je tato vláda
„Vlasť' a „Šárek" ve Spojených státech úmyslně podporo
vána. Churchill po této válce nechce ani silné Spojené stá
ty, ani silné sovětské Rusko. Celá jeho politika směřuje to
mu, aby Anglie zůstala v posledním sledu a aby v posled
ním kole této války byla nejsilnější. Před sebou postrkuje
jak Sověty, tak Ameriku, vedenou paní Rooseveltovou.

Je ovšem otázkou, zda lato britská chytrácká politika při
nese plody. Anglie provádí totiž se svými spojenci podob
nou hru, jakou prováděla s Evropou. Dva se radovali z ná
mořní porážky Spojených států v havajských vodách. Přiro
zeně Japonci a potom Angličané. Anglie chce se Spojenými
státy provést stejný politický manévr, jaký provedla s Rus
kem v boji proti Napoleonovi. Chce, aby Spojené státy spo
lečně se sovětským Ruskem Velkoněmeckou říši zdolaly, ale
nesmí přitom být rozhodujícími činiteli míru, který by ná
sledoval. Stačí, když byly rozhodujícími činiteli války
v rukou Anglie.

A zde jsme u slabiny našeho nepřítele, která bude stále
citelnější, čím tato válka bude delší. Anglie, jak už jsem jed
nou řekl, nedůvěřuje ani Sovětům ani Rooseveltovi. Roose
velt je opatrným proti Anglii a Sovětům. Stalin nasazuje po
slední síly do útoku a přísahá přitom pomstu svým spojen
cům Anglii a Americe.

Churchill manévruje tak, aby mohl V nejhorším případě
sjednat výhodný mír s vítěznou Velkoněmeckou říší na
účet svých spojenců, sovětského Ruska a Spojených států.
Přemýšlejme trochu. Není to nápadné, že Anglie přenechává
boj s Japonskem a Osou Rusům a Američanům? V severní
Africe má vrchní velení severoamerický generál s úkolem
vytvořit druhou frontu proti Ose v Evropě. Severoamerický
generál má také vrchní velení v Austrálii a na přilehlých
ostrovech proti Japonsku. Anglie si ponechala jen fronty,
které hájí Egypt a Indii, kde připouští spojenecká vojska
severoamerická jen pod své velení. A to je celé britské
imperium: Ostrovy, Egypt, Indie. Churchill ví, že Spojené
státy v severní Africe a v Austrálii jsou na posicích ne
udržitelných.

Dějiny dělají mužové. Proti sobě stojí dnes Adolf Hitler
s Churchillem. Spojené státy, to není muž, pouze žena. Starý
svět proti revoluci. Adolf Hitler geniální politikou se do-
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ků, u Čechů nejméně porušený příměsí rasově cizích ná
rodů, a tím přehlíželoblízkou příbuznost s Germány. Pře
hlíželo však dokonce i příbuznost Germánů a Čechů,
vzniklou sňatky, v období, trvajícím po několik století.
Čechy je možnopokládat za produkt „míšení“ s Germány.

České země byly vždy jako střed Evropy křižovatkou
cest. Zde se křižovaly cesty při stěhovánínárodů, tudy šly
do Evropy všechny árijské proudy z Východu, kromě se
verních Sasů. Byla to křižovatka obchodníi kulturní. V té
době prvním českým prvkům již nic nepřibylo. pů
vodním prvkům germánským, v zemi od nepaměti usaze
ným, přibývaly stále nové. Mnohdy se i počeštily: tvrdí
se, že Hanáci jsou potomky proudu Vandalů, který se na
Moravěodštěpil od onohovelkého kmene, jehož cesta skon
čila až v severní Africe. Vnější typové znaky Hanáků by
germánskoukrev potvrzovaly.

Český národ má slovanský jazyk, ale kulturu (míním
kulturu v širším slova smyslu a nemyslím tu jen na umě
ní, jak se to někdy omylem děje, nýbrž též na vědu a její
metody, na způsob života a práce) v podstatě německou.
Jest celkem jedno, chce-li jí někdo říkat kultura západní,
protože celá kultura západní je v podstatě německá nebo
aspoň germánská.

Po národech germánských jsme my, Češi, nejvíc ze
všech ostatních národů Evropy Němcům příbuzní a po
dobni.

Podobni vnějškem. Posadíte-li do jedné místnosti dva
cet lidí, z nichž polovinabudou Němcia polovinaČeši, ne
může nikdo s jistotou tvrdit, kteří z nich jsou Češi a kteří
Němci. Posadíte-li však takto Čechy s Rusy, pozná každý
Rusypodlevyvstalých a širokýchlícních kostí ve značném
procentu. Ještě víc se budou typem od Čechů lišit na pří
klad Srbové.

Podobni schopnostmi. Český dělník, český řemeslník
má onu výkonnosta přesnost německýchdělníků a řemesl
níků, která se slaví po celém světě, a odlišuje německoua
českou práci jako prvotřídní od práce jiné.

Podobnívlastnostmi.— Vytrvalost, .houževnatost,stříd
most, reálné nazírání, organisační talent, to jsou také zá
kladní vlastnosti českého národa. Z toho všeho vyplývá
stejný způsobživota, především života rodinného.Není bez
důvodů, že pozorujíce Čechy, ještě za minulé války Ru
sové nebyli ochotni pokládat je za zvláštní národ, a říkali
jim též „Germánci“.

Největší podíl německýchpředků má právě česká inte
ligence,která se zčásti staví nyní přechodně ke všemu ně
meckému negativně. Měl jsem příležitost přezkoušet ten
podíl na rodových dokladech větší skupiny české inteli
gence: je značný.

Chci snad tímto zjištěním holé skutečnostiněkoho pře
mlouvat, aby se přihlásil jako Němec? Nikoliv! Chci jen
říci, že český národ je stejně příbuzný národům slovan
ských řečí jako Němcům.Podíl německý projevuje se způ
sobem života a práce, vědou a jejími metodami.

Český národ opravdu je, jak hlásala doba probuzenská,
počtem sice malý, ale veliký kulturou a vlastnostmi.Aby
se to dokázalo, stačí poukázat na jeho kulturní tvorbu a
způsob života. Chelčický a Komenský byli na svou dobu
velcí duchové,i když četné jejich názory byly mylné,Žižka
a Prokop Holýbyli geniální vojevůdci.Smetana a Dvořák
jsou zjevy formátu světového. Aleš, Mánes a Březina
se nim řadí v jiných oborechumění. Českýnárod je zna
menitý národ, který vytvořil českouvědu a kulturu příbuz
nou vědě a kultuře německé, jak ani jinak vzhledem ke
složení své krve nemohl.

To, co jsme zde vypsali, je osud českéhonároda, osud,
proudící mu s krví v žilách, a proto osud nezměnitelný: je
příbuzný národu německému stejně jako národům slovan
ské řeči. Každý z nás tím, jak se chápe práce, jak se staví
ke studiu, jak tvoří a jak žije, to každou hodinu dokazu
je, i kdyby hlásal cokoliv jiného. Může obdivovat fran-
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couzské umění nebo ruskou literaturu, žije jako Němec a
nikoliv jako Francouz nebo Rus.

Jest na inteligenci, aby z těchto fakt vytvořila úkol
českého národa ve shodě se životním národním stylem a
tak je jinými slovy vyjádřena její otázka „být či nebýt“?
Neboť nesplní-li tento úkol, zahyne, jako zahynuly vše
chny inteligence, které se kdykoliv odcizily životnímu sty-i
lu svého národa.

písemnictví
Emanuel V a j t au er :

Jediná tradice národní

iíerární kritik a dramaturg Národního divadla Fr. Gölz
.L/ve svém jinak průbojném článku „Básníkovo svítání"
shledal, že základ naší slovesné kultury poválečné zachoval
si své přirozené zdraví. Vyplynulo mu to ze srovnání s hlu
bokým úpadkem francouzské literatury. Sice jsme leccos od
ní přijali nezdravého, ale náš zdravý organismus kulturní
našel v sobě vždy patřičné protijedy. Na každý směr vynořil
se protisměr a tak jsme si zachovali potřebnou rovnováhu.

Kdybychom tímto měřítkem vln a protivín chtěli odha
dovat zdraví kulturního organismu, museli bychom dojít také
u francouzského života kulturního optimismu lékaře, který
poklepává smrtelně nemocnému po vyšetření na rameno a
říká mu důvěřivě, sám jsa o tom pevně přesvědčen: „Jděte
klidně domů, všechno je v pořádku." Vždyť u Francouzů
najdeme všechny ty směry zastoupeny, jaké byly u nás.
Proti zoufalému rozvratu osobnosti, u Prousta a bezbřehému
nihilismu u Célina mají své milence půdy a selské práce
jako Giona a Ramuze, nebo silné katolické romanopisce Pour-
rata a Bernanose, proti básníkům civilistickým mají své
básníky absolutna, proti pitvačům individua mají své pi
satele rodinných ság, oslavujících osobnost/rodinu a rody,
proti svým kosmopolitům mohou postavit básníky, lpící na
vlasti a domácí tradici, ba dokonce i regionalisty, mají rov
něž básníky, „libující si v mravní jistotě, prostotě a víře",
nebo takové, kteří hledají „věčný obraz člověka a jeho osu
dového tajemství", nebo ty, kteří „objevují základ světa
V řádu a zákonu". Všechno toto vlnění protikladů bylo stejně
postřehnutelné ve francouzské slovesné kultuře jako u nás
a přece jen jedině správná diagnosa je fa, která zaměří světlo
na typické chorobné zjevy a zjišťuje na nich vážné one
mocnění, jak to také v další části článku František Gölz činí.

Kdyby naopak zase nějaký francouzský Gölz změřil
hloubku duchovní ztrnulosti, v které jsme po roce 1938uvízli
a hledal v předchozím kulturním životě našem kořeny ne
pochopitelné mu duševní zbabělosti a neplodnosti našich
intelektuálů, našel by něco velmi obdobného tomu, co český
Gölz objevil jako symptom debaklu francouzského.

Obdobu naší „Cesty do hlubin noci", vedoucí do hlubin
nihilismu, by našel především v „Dobrém vojáku Švejkovi";
v onom nihilistovi v masce idiota, který strhává vše svaté
do bláta, všechno hrdinské v člověku rozkládá hmotárskou
morálkou a v blátu a kalu ulice usmykává vše, co se pokouší
vzlétnout. Jaroslav Durych první proti této „národní" po
stavě zahájil nelítostný boj, ale jeho základna ryze kato
lická nedala mu možnost učinit ze svého boje záležitost celo
národní. Pod úsměvem Švejkovým šel český národ do nové
své existence poválečné, naplněn skepsí Švejkovou proti
každému heroismu. A najdou se mezi našimi intelektuály
lidé, kteří v tomto zepsutém a zprolefarisovaném wallenro-
dismu chtějí hledat i dnes ještě světlo národa.

Diagnostik by nezůstal jen u Švejka a jeho popření
veškerého heroismu. Zjistil by další typické zjevy v býva
lém našem životě. Byli tu přední dva representanti našeho
duchovního života. Každé jejich dílo začalo jako velkolepý
rozběh řešení nejvyšších tajemství. Ale pak to dopadlo,

jako když dítě vytvoří několik řad z hromady různotvárných
kostek, potom pozbude trpělivosti při pohledu na to, kolik
ještě kostek zbývá rozházených a v dosavadní výběr neza-
řaditelných, prudkým gestem smete uspořádané kostky

ostatnímu neladu a řekne filosoficky: Onq je to takhle
také dobré! Každá kniha onoho autora a každé myšlenková
úsilí T. G. M. je vždy znovu a znovu resignací na řešení
otázek, které nadhodili. Je to vždy znovu a znovu skvělý
nástup a poté zbabělý návrat do chaosu. Je to věčný impos-
sibilismus. A -jediv, žu za těchto vůdčích zástupců našeho ži
vota zůstal náš národ národem bez poslání, bezradně stojí
cím na křižovatce světa?

A ještě jeden typický zjev se vnucuje. Je to duchovní
postoj, který je na svém počátku představován sladkým
františkánským zjevem Wolkerovým, jenž vidí dělníky jako
civilní hrdiny a zalévá je neskonalou láskou. Na konci pak
vidíme jako pokračovatele básníka, který od svého Edisona
přešel do oblasti dětských snů, svou fantasii zalidnil downy
a akrobaty, dorotkami a pásáky, a svůj vzácný dar verše
věnoval planým hrám své fantasie, jež už nemyslila na po
spolitost pracujících, ale na pospolitost nočních motýlů. A
souběžně s ním jiný autor končí knihami, které jsou taví
cím kotlem nezvyklých slov a z nichž jakákoli myšlenka ja
čarodějným gestem vyháněna.

Bez schopnosti heroismu, s resignací
před jakýmkoli řešením a s pověrečnou
bázní před myšlenkou, tak jsme spěli ke dni, který
by francouzský Gölz nazval debaklem. Tyto tři zjevy zasti
ňují všechny zjevy ostatní, jež se vyskytly u nás jako reakce
na ně. Na základní chorobu naší nestačily. Tu musí odstranit
teprve nový život

*

Ale jakým zdravým pramenům svého nitra otevřít prů
chod, abychom se obrodili?

Nastavovali jsme tváře všem větrům světovým a to nám
nepomohlo. Jsou ledy proroci, kteří radí uzavřít naopak
všechna okna a naslouchat jen hlasu svého nitra. Podle nich
celý kulturní náš život průběhem staletí není nic jiného než
ježkovo schoulení se do sebe.

Nejvýrazně ji tuto myšlenku řekl dr. Albert Pražák:
„Naší trvalou a odvěkou tradicí byla a je vlastně tradice
jedna a jediná, tradice národní obrany". Na jiném místě
pak říká „Kdybychom mohli výtvarně zpodobili slovesné
tváře českých spisovatelů od nejdávnějších dob po dnešek,
shledali bychom v jejich podobiznách cosi jedinečného vůči
všem ostatním literaturám, jejich základní rys bolestně sta
žený v hlubokou a bolestnou starost o život národa, a zase
rys vzdorný a bytostně rozhodný zápasit o národ všemi.
silami."

Kdo takto vidí naši minulou národní kulturu, ten dává
vlastně za pravdu těm, kdož říkají, že naše národní kultura
je pouze negativní, že základní její tón je strach a vzdor,
který ovšem nestačí přidat něco nového ke společné kultuře
evropské. Kdyby si tuto obrannou zásadu vzala za svou i
česká věda, jak bychom se stali nicotnými! Co by prospělo
útokům na tajemství světa a života, kdybychom se vyčer
pávali jen v tom, že budeme pro úsilí jiných úporně hledat
domácí výrazy. Svět zná Purkyněho, protože objevil buňku
jako základ všeho organického, zná Přešla, protože objevil
lodní šroub, národ je pyšný na bratry Veverky, protože ob
jevili ruchadlo, nebo na Křižíka, že přispěl rozvoji elek
trotechniky. Pyšný je na jejich myšlenkové výboje,
jimiž přispěli pokroku evropské civilisace a nikoli na to,
zda to vyjádřili a jak to vyjádřili česky. Kdyby česká lite
ratura měla v minulosti svého Calderone, to by byl přínos

pýše národní. Calderon obohatil evropskou kulturu o no
vou symbolickou postavu, Dona Quijota, a to váží, řeč pak,
ve které byl napsán, je už okolnost podružná pro lidstvo, i
když snad ne pro vlast básníkovu.

Pražák ukazuje, jak obranný ráz naší národní tradice se
projevuje už u našich nejstarších kronikářů. Jmenuje Křiš-
fana a Kosmu, ale uvádí také Isernského a Petra „Žitavskó-
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ho". A přitom právě tito dva jsou svědky, že tu šlo o něco
jiného než o obranu národa a jeho řeči. Petr je spisovatel
překrásné a pro nás nesmírně důležité latinské Kroniky
Zbraslavské a je to Němec. Isernský pak je vlašský notář,
který vedl dvorní kancelář Přemyslu Otakaru II. Jejich sta
rost o zemi je diktována jistě něčím jiným než oním pocitem,
na který myslí Pražák, a nejméně šlo oběma o českou řeč.
Oba se v tu dobu cítí příslušníky království a je to odda
nost dynastii jejímu království a starost o ně, která
mluví z jejich děl. Je to starost s Cechy společná a nikoli
protikladná. Oba případy ukazují, jak se lehko provádí pe-
nězokazectví v historii!

Toto penězokazectví dovedlo dosud naplno zatajit ná
rodu, co z něho skutečně promlouvá. Když už jsme u Pražáka,
nechť nám poslouží opět příkladem. Píše: „Jestliže Ernest
Renan v své sorbonské přednášce o národu vyměřoval ná
rod i jako souhrn společně prožitých radostných osudů, ulo
žený navždy v duchu a v srdci, ohlašovalo se i v našem ná
rodě toto kladné pojetí, tyto zážitky radostné. Bylo to v
okamžicích, kdy by bylo těžko rozumářsky vyměřovali ná
rod, a kdy by bylo možno jeho pojem hledali nanejvýše jen
ve zvláštním chvění jedince i celku, ve vzrušivých okamži
cích výsostného národního vypětí, na př. někde při pohledu
na Prahu s Hradčan nebo s Vyšehradu, při pohledu na Hrad
čany s vltavského břehu ..."

Zde jsme na stopě pravé skutečnosti. Ano, pohled na ka
mennou pohádku Hradčan dovede česká srdce nejvíce roze
chvět. Ale kolik z těch Cechů si přitom uvědomuje, že ro-
zechvívá jej nikoli jen kamenný odkaz národa, nýbrž ka
menný odkaz Říše? Řekněme, že by se byl za bývalé repu
bliky vyskytl fanatik na Hradě, který by si řekl, že musí
z Hradčan zmizet vše, co není výhradně české. Kolik by z
té kamenné pohádky zůstalo! Už to, co bylo postaveno za
Karla IV., bylo postaveno spíše císařem německým než krá
lem českým. Ale nejkrásnější stavby hradčanské pocházejí
z dob císařů habsburgských před Bílou horou i po ní.
A všechno tohle nejkrásnější a nejmajestáinější by musel
odbourat ten, kdo by se chtěl spokojit s Hradčany jen ná
rodními. To, co tedy promlouvá nám při pohledu na
zrcadlící se krásu věčně drahého nám města, je velká mi
nulost říšská, která je ovšem i velkou minulostí naší.

*

A tu jsme právě u jádra věci. Cas je velké síto a ne
víme věru, co všechno a zdali vůbec co ponechá z veškeré
té naší literatury věku nového. Ponechává jenom to, co je
hodnoty všeevropské. Zůstala nám tři veliká světla v dě
jinách, která tímto sítem už prošla. Tři geniové národní, kte
ří se stali evropskými. A všichni zůstali v sítu dějin jen
proto, že byli ještě něco více než jen synové národa a že
žili ještě z jiných kořenů než domácích.

Prvním tímto geniem je svátý Václav. Na jeho zjevu
pracovaly věky a možno říci i národy. Ale stal se proto
světcem národním a přitom evropským zjevem, že cele žil
jedné velké myšlence. Byla to ona myšlenka, která způso
bila průběhem jeho století, že celá Evropa se stala křesťan
skou a přijala nové evangelium srdce a práce. A byla to
ona myšlenka, která dala za Otíy I. vznik onomu středově
kému svazu národů, kterým byla Svatá říše římská národa
německého. Svatý Václav byl Cech, ale naplno oddán myš
lence vyšší ještě než byla národní. A to jej postavilo na vy
soký piedestál, na kterém se zdvihá ze šerosvitu dějin.

Druhá naše evropská postava byl Hus. Nebylo by Husa,
kdyby nebylo toho úzkého splynutí národa s Říší a s její
mi úkoly, jaké se uskutečnilo v době Karla IV. a jeho syna.
Hus, jak skvěle dokázal Pekař, necítil se v roli odbojníka,
nýbrž byl přesvědčen, že koná velký úkol říšský a že on i
jeho národ je vyvolen, aby očistil církev od všech kazů,
které se na ní objevily. Nepřišel bořit, nýbrž zákon naplnit.
Jeho kořeny duchovní byly v Říši a evropské bylo jeho
církevní poslání.

A podobné je to s třetím naším geniem, Komenským. Je
ho duchovní kořeny jsou cele v onom kulturně zhuštěném

prostředí říšském, které bylo v Praze u dvora Rudolfova. Z
oné atmosféry, která dala Keplerovi a Tycho de Brahemu
sílu pronikat do tajemství nebes, zrodil se duchovně veliký
reformátor lidský, Jan Amos Komenský. Byl věrným synem
národa, ale žil z duchovní mízy říšské a stal se proto zje
vem evropským a pýchou národa českého.

Vedle těchto tří postav vše ostatní zaniká. Tyto tři po
stavy musíme mít stále před očima, jakmile uvažujeme o
zdraví národa a jeho poslání. Ne, není v tom přijímat vše
chny větry, jak je které strany světové přinášejí, není ani
v tom, uzavřít se výlučně do sebe. Je v tom, svoji národní
bytnost oplodnit velikou myšlenkou říšskou. Byli jsme vždy
velicí, když jsme byli žhavě čeští a horoucně říšští. Není
žádné jiné tradice v našich dějinách. Chceme-li zůstat sobě
věrni, zůstaňme věrni této jediné pravdě národní.

národní hospodář

Com. ing. S. Švihá:

Hospodářství služebníkem celku

Názory dr. H. Hunkeho

*7 apojení Protektorátu do Říše a do jejího celního území
_j ukládá také nám, jakožto součásti její hospodářské po

spolitosti, srůsti s jejím hospodářským životem. Nacionálni so
cialismus vtělil své hospodářské zásady ve vědeckou soustavu,
jejíž hlavní rysy široká naše veřejnost sezmává dosud jen z
denní práce a z denního běžného života. Podrobně a soustavně
zabývá se zásadami nacionálně-socialistického hospodářství dr.
Heinrich Hunke ve svých „Hlavních obrysech
německého národního a branného hospodář,
e t v í“. Zásady nacionálne socialistické hospodářské politiky
jsou především věcí přeorientace myšlení, jež souvisí s politic
kou a kulturní novou orientací, která si u nás razí postupně
cestu. Nacionálne socialistické myšlení hospodářské je bez
vnitřní přeorientace politické a duchovni nemožné, jedno je spo
jeno s druhým a teprve v celku představuje nacionálně-sociali.
etického jedince. Hospodářská politika Říše je
proto nejlepším propagátorem nacionálního
socialismu.

První vedoucí zásada socialistického hospodářství Ríše je:

Právo na prácí

Právo na práci pro jednotlivce i pro národní celek. První
čtyřletý plán Říše vyvrátil jeden pilíř kapitalistického světové
ho názoru, odstranil nezaměstnanost a tím prokázal, že před
pokladem práce není kapitál, nýbrž vytváření
pracovní příležitosti jakožto úkol daný vede-
mímnárodníhocelku. Z práva na práci pro jednotlivce
vyplynulo pak právo národního celku na práci. Vůdce ve svém
provolání druhému čtyřletému plánu zdůraznil to proklamací
životního práva německého národa na práci. Ethické zdůvod
nění významu práce přinesl nacionálni socialismus zásadou, že
práce je základem hospodářství a že národ je tak bohatý, jak
dovede práci organisovat. Hospodářství je proto otázkou orga-
nisační, není pro národní celek otázkou zahraničního cizího ka
pitálu a cizích půjček. Pro jednotlivce znamenáprá-
vo na práci osvobození od kapitalistických
pout. Je proto nemravné, jestliže ten, kdo pracovali může a
chce, je omezován v používání tohoto svého práva. Právo pra-
covati neni však totožné s právem na práci. Toto ukládá
národnímu celku, aby každému práci opatřil,
kdežto právo pracovali pouze dovoluje jed
notlivci, aby si volně volil práci, jakou si za
líbil. Přitomnacionálněsocialistickákoneep-
ce trvá na tom, že tvůrčí iniciativa svobodné
osobnosti je největším národním statkem,
jenž musí býti zachován, neboť s ním stojí a
padá národní budoucnost. Pokud jde o rozsah práva
na práci, je samozřejmým cílem německého socialismu umož
nili, aby každý byl postaven na místo, kam přirozeným svým
nadáním patří, při čemž je potřeba určitých opatření pospoli
tosti; práci si opatřili je však především věcí každého jednot
livce. Důsledky uskutečnění práva na práci jsou dalekosáhlé.
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Hodnota kapitálu přešla na práci. Jako byl z volného trhu od.
tot chléb a vázán stabilní cenou, tak odňal nacionálni socialis
mus z trhu práci. Není pracovního trhu, jak zněl
za bývalého režimu název opatřování práce.
Dalším důsledkem práva na práci jsou: existenční minimum.
Bohatství, podniku, dřivé představované převážně stroji a vý
robním postupem, je představováno jeho dělnictvem, jeho tech
nickými a vědeckými pracovníky. V nacionálně-socialistickém
hospodářství s prosazením práva na práci nastal konec „kon
junktury". Hra, která se děla s lidskými existencemi ve zna
mení krise, depresse, při nichž zpravidla rozhodovaly speku
lačně výdělečné důvody, patří minulosti. Místo konjunk
turní politiky nastupuje pracovní politika
jako hlavní činitel. Právo na práci poskytuje jednotliv
ci možnost opatřili si vlastní prací výživu, je však přirozeno,
že každý má nárok, aby se mohl uplatniti tam, kam jej určují
jeho přirozené schopnosti a tam rozvinouiti je ve prospěch cei-
ku. Zde dostáváme se druhému principu nacíonálně sociali
stické hospodářské politiky.

výkonnostní soutěži

Soutěž je původní zjev lidské přirozenosti a dlužno s ni
počítati. Ani hospodářství se bez ní nemůže obejiti. Dějiny ho.
spoďáčství i denní zkušenost ukazuje její neodstranitelnou exi
stenci, ale i její klady a stinné stránky. Soutěž může způsobili
mnoho dobra, ale i zla. Nacionálně socialistický světový názor
v poznání, že soutěž je neodstranitelná že však potřebuje vhod
ného usmémění. vychází při řešení otázky soutěže z tří po
znatků. Je to předně, jak shora jsme se zmínili, různost člověka
v jakosti i kvalitě výkonnosti jedince. Nelze je serriti ve ztonu
lé schema, které by podlamovalo živelnou tvořivost jednotlivce
na úkor jehio vlastní a národního celku. Zájem celku vede
tomu, aby volné a plné se uplatnily sily jednotlivcovy tim spíše-,
že jsou výsledkem společné hry kulturních a hospodářských sil
celku, jemuž každý člen je mravně povinen splátkou toho, co
tento z něho získal. této zásadě povinnosti celku druží se
třetí, poznatek : výběr schopných, aby se dostali na místo, kde
by přiměřeně svému nadáni zaujali čelné a důležité působiště.
{Nacionálni socialismus se proto zbavil kdysi
vševládného kriteria postrpu a povyšováni
do hierarchických stupnic a oprostil od před
sudků, kterépenězům, sta vu a povolání vyhra-
Eovalyrozhodujíciúlohu.

Nacionálně socialistický podnikatel

Snad- nejzákladnější změna, kterou nacionálni socialismus
v hospodářství uskutečnil, je jeho nazírání na úkoly podnikate
le a na jeho postavení v německém socialistickém hospodářství.
V něm zmizela představa podnikatelstva a zaměstnanectva jako
protichůdných tříd a tím- i třídní boj marxistický. Rovněž libe-
ralistické pojetí podnikatele, jako neomezeného pána jak v jeho
poměru dělníkům a zaměstnancům, tak i národnímu celku,
náleží od nástupu nacionálmho socialismu definitivně do minu
losti. Je nesporno, že podnikateli děkuje hospodářství za obrov
ský rozkvět průmyslu a obchodu. Zvláště německý podnikatel
vynikl jako průkopník hospodářského pokroku posledních de.
setileti a zjednal německému průmyslu a obchodu světové po
stavení. Současně však nacionálni socialismus nemohl ponechati
stranou podstatnou skutečnost, že podnikatel není diktátorem,
jenž zři výhradní a. konečný cíl svého podnikání ve svých vlast
ních osobních zájmech a že o epochální' výsledky německého
hospodářství se podílí s podnikatelem německý dělník. Ale
i tak má podnikatel určité úkoly, které mu
určují svéprávné postavení. Jak jsme již u-
vedli, mábýti průkopníkem a objevitelem no
vých cest, jak včlenili nejlépe podnikáni do
služeb celku. Jeho úkolem je postarali se o financování
velkých hospodářských plánů., musi otevírali německému ho.
spodářství nové světové trhy, býti organisátorem, vychovate
lem n-ejvyššá hospodárnosti a nadán schopnostmi za všech,
mnohdy i nejototížnějšách situaci zabezpečili, aby podnik splnil
své poslání jak hospodářské, tak i sociální. V tomto rámci pří
sluší mu právo plynoucí z jeho osobní odpovědnosti za podnik,
za jeho udržování ve zdárném provozu. Podnikatel nesmí býti
pouhým nositelem provozního kapitálu. Tento neznamenal by
ničeho, kdyby nebyl oživován a zúrodňován podnikatelským a
průkopnickým duchem. Zde je nejvlastnější těžiště správné pod
nikatelské osobnosti. Výstižně ji charakterisuje nápis na mra
morové soše Alfreda Kruppa v čestné síni Německého musea
v Mün-chenu: „Se železnou vytrvalostí, horoucí odvahou a tvo
řivou silou ducha vyvedl z chaty malého kováře průmysl ocele

jeho nejvyšším výkonům, ke obi a brannosti Německa“,

V1 a s t n i c t v í z a v a z u j e
V myšlení zastaralého dřívějšího hospodářského řádu zna

menalo vlastnictví neomezenou moc naklád-ati s majetkem.
Jasno do problému, v jakém rozsahu je přijati nacionálně so
cialistickou koncepci o vyvlastňování půdy pro všeobecné účely,
ódstraniti pachtovné a zabránili pozemkové spekulaci, vnesl
Vůdce 13. dubna 1928, vyhlásiv programu Nacionálně sociali
stické německé strany dělnické: „Strana stoji na půdě sou
kromého vlastnictví. Půda, která byla získána neo
právněným způsobem nebo není spravována
shlediskanárodníhoblaha, můžebýtibezplat.
ně vyvlastněn a.“ Nacionálni socialismus dal tak najevo
kladný postoj principu vlastnictví. Toto znamená domovinu,
je zpravidla výsledkem námahy a práce, vždyť každý, byť měl
sebemenší majetek, bude s láskou lpět! na tom, čeho si sám vy
dobyl a ceniti, čeho takto získal. Nacionálni socialismus chea
zaměstnanci opět získali citčinu, účast na Zemi otců, podíl ha
národním majetku, národní půdě, statcích národní pospolitosti,
aby tak byl spojen s národem a svou domovinou. Vlastnic
tví znamená svobodu, samostatnost, nezávis
lost na vytváření života. Je pro nacionálni socialisty
předpokladem i důsledkem práce, výsledkem tvůrčí činnosti jed
notlivcovy, jeho nasazeni za velký celek a je přirozeno, aby
v tom, co vytvořil, mohl se jako vlastník i zájmově vyvíjeli. Tím
není řečeno, že by nacionálně-socialistické vlastnické právo bylo
totožné s absolutním neomezeným vlastnickým právem v pojetí
hospodářského liberalismu. Nacionálně socialistické koncepce
vlastnické vycházejí z požadavku (vlastnictví z a v a z u-
j e. Chce uskutečn-iti v praksi, -aby vlastnictví sloužilo a očeká
vá, že každý, ať vlastní málo nebo mnoho, bude tomu cíli
činně napomáhati. Vlastnictví představuje přede
vším věrnost apovinnost k celku. Je svěřeným lá
nem. Vlastník statku přejal jej, aby jej odevzdal v dobrém ne
bo lepším stavu příštám pokolením. Co z půdy nahospodařil,
patří jemu. Öim větší je výkon, tim větší bude i jeho jmění.
Jakmile však začne špatně hospodařit, pozbývá nároku na své
vlastnictví. Majitel podniku může s mim volně nakládali. Pro-
hřeší-li se však těžce proti sociálnímu míru nebo se tím pro
vini proti závodu, pak má čestný soud možnosti zbaviti jej jeho
postavení jako vedoucího podniku. Vlastnické právo podmiňuje
osobní srůst s tím, co nazýváme vlastnictvím. Nelze si dobře
představili, že by kdo se nestaral o své vlastnictví. Jako kapi
tán ma lodi se vydá se svou lodí na moře a přivede ji zpátky
do přístavu a má-li loď býti ztracena, poslední opustí palubu,
tak vždy vlastník má si počínali vůči svému vlastnictví, provésti
je úskalími špatných časů, a,by je zachoval a rozmnožil.

Těmito větami, které citujeme z jmenovaného již spisu dr.
Heinricha Hunke „Grundzüge der deutschen Volks- und Wehr.
Wirtschaft“ IV. Aufgabe. Berlin 1939. Hanse & Spernersche
Buchhandlung, Verlag für Wirtschafts.Wissenschaft“, je vysti
žen duch a smysl nacionálně socialistického hospodářství lépe
než řadou suše vědecky stylisovaných definicí a národohospodář
ských teorií. Nacionálni socialismus a jeho hospodářská sou
stava jsou příliš dynamické, než aby se držely v statice a me
chanické setrvačnosti státovědeckých a národohospodářských
někdejších doktrín. Není vůbec doktrínou v běžném smyshr
slova. Je stejně kredem jako výrazem reálnosti nacionálního
socialismu, světovým názorem, ale současně praktickým vo
dítkem pro jedince i národní celek. Jsou přirozené srostlé s
životem nacionálně socialistického organismu, v němž zájem
pospolitosti dává životodárnou vzpruhu a vnitřní sílu ke všem
počinům. Vlastnictví — praví dr. Heinrich Hunke — je
funkcí politickou. Lze je zachovali pouze tehdy, má-li
většina národa na zachování vlastnictví zájem, jinak zaniká.
Nikdy nebude možno udrželi pojem a zřízení vlastnické, jest
liže praktičtí jeho uživatelé tvoří jen zcela nepatrné procento
národa. Jsme o pa trovateli vlastnictví, nic více.“

V předchozím uvedená vodítka nacionálně socialistického
hospodářství můžeme sledovali také v hospodářském životě
Protektorátu a to i v těch hospodářských a sociálních opatře
ních, která jsou zaměřena časovým potřebám ve službách
úkolů války. Válka naplňuje hospodářský život stejnými prin
cipy jako doby mírové, jen -poměry a potřeby války kladou
zvláštní důraz na tu kterou časově důležitou stránku a oblast
hospodářského života. Za války i za míru vůdčí zásady národ
ního socialismu stojí vždy a stejně v čele národního života.
Válka staví však ještě více do popředí jednu z nich, zásadu
stěžejního významu:

Prospěch národního celku je nad prospěchem,
jednotlivce

To neznamená, že prospěch celku vylučuje prospěch jednot
livce, nýbrž vyjadřuje nový obsah pojmu obecného prospěchu,
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že fetiž činnost jednotlivce neemí se diti na újmu zájmu obec
ného a že musí se uplatňovati v rámci celku a ve prospěch
všech. Nacionálni socialismus považuje za obecně užitečný jen
takový výkon, jenž pro zájmy národní pospolitosti, ba i s odsta
vením vlastního já, probouzí a vyvolává životní národní silu.
Obecný prospěch předpokládá tedy nejprve výkon, pak nad-
řaděnost pospolitosti nad individuem a konečně nadřaděnost
budoucích pokolení nad generací přítomnou. Je stejně vzne
šený jako je samozřejmý. Obecný prospěch vyžaduje, aby

mu sloužilo, neni vázán a omezován požadavky soukromého
eobeckého výdělečného zájmu.

Nacionálne socialistická hospodářská politika znamená vy
pěstování a výchovu nového hospodářského člověka, především
hospodářsko-politického vedoucího tělesa, které by dovedlo
politické požadavky převtěMti do vůle hospodářství. Je vůbec
příznačno pro nacionálni socialismus, že, jak Vůdce v listopadu
1933, kdy se ujal moci, prohlásil, rozhodujícím není dobyti
moci, nýbrž výchova člověka, při čemž prvé je heslem boje o
politickou moc, druhé pak heslem budoucnosti.

*

V této stati uvedli jsme několik nejběžnějších eharakteri-
Btík nacionálně-socialistického hospodářství Mnohé z nich po
znáváme v různých opatřeních, jimiž prochází také hospodářský
život Protektorátu. Tak na přiklad pracovní povinnost, které
podléhá občanstvo Protektorátu, není snad jen průvodním zje
vem mimořádných válečných poměrů, třebaže je jim přizpů-
Bobena. Tkvi v podstatě nacionálního socialismu a má platnost
trvalou. Praktickou školou poznání vnitřní podstaty nacionálni,
ho socialismu jsou tu dále na př. z poslední doby opatření
vládního nařízení č. 404-42 o úpravě pracovních a mzdových
poměrů v Protektorátu o zabezpečení mzdové a platové sta
bility a pracovní morálky, němuž vydal ministr hospodářství
a práce dr. Beřtsch neobyčejně instruktivní výklad v listu „Die
Wirtschaft“ z 12. XII. Naší veřejnosti poskytují reformy v na
šem hospodářství častou příležitost, aby z jejich hospodářských
opatření vyloupla jejich jádro jako výron nacionálně-socialistic
kého smýšlení. Budou-li s tohoto hlediska sledovány, pozná,
že převýchova našeho národa směřuje témuž vysokému cíli.
jimž je pokrok a blahobyt, totožně pro nás i pro Píši. Je pak
úkolem národohospodářských pracovníků publicistických, aby
hospodářské převýchově národa informační svou činností po-
ěkytH ruku pomocnou.

poznámky
Uzrálý život

Dvaadvacátého prosince tomu bylo pětasedmdesát let, co se
narodil F. X. Salda. Při nedávném výročí smrti Vrchlického mo-
běhla veřejností pod heslem Šalda-Ptáčník vlna zmínek o ieho
dvojím pohledu (jedním ood vlastním jménem, jedním pod šifrou)
na onu representativní ficuru českého básnictví. Enisodu Salda-
Ptáčník není možno ani chválit ani hájit. Snad bv ji bvlo možno
vykládat literárními návvkv oné doby na souvratí dvou století,
kdy se to pseudonymi a šiframi jen hemžilo, psychologickou atmo.
sférou dusných poměrů, kdv druh druhu vídával nejen do talíře,
ale do žaludku, bouřliváckou periodou šaldovského Sturmu a f)ran-
eu. kdy kritický duch se energicky dral na místo, které mu ná
leželo — ale není toho třeba. Enisoda. těžce odpykaná a snad
básnicky vykoupená oním portrétem z roku 1918. kde Salda lící
ve »Výstraze mistrově« mistra moderního českého verše s lví
hlavou a »čistým, krásným smaragdovým okem vodního nebo les
ního božstva pod hustým zdivočilým obočím, nad rozcuchanou,
rozvlátou změtí neočstěného. nestříhaného vousu.« v jehož zraku
»doutnala posud, neuhašena, vášnivá jiskra duchového života, která
se dovedla chvílemi rozhořet až ve žhavý uhlík« — tato eoisoda
byla právě jen episodou. špatně intonovaným úvodem onomu
pochodu, který Salda zahájil. Její hlubší význam je v tom. že
byla. tuším špatně na Vrchlického adresovaným, výrazem odporu
proti fasádnictví. papírovému dekoru, pyšně zřásněným plyšovým
záhybům oné s sebou spokojené liberalistické společnosti, která
se zmocnila na konci předešlého a počátku tohoto století poli
tického. hospodářského a kulturního vedení u nás. Ale i to bvlo
jen úvodem statečným rokům posledního desetiletí klasického,
jcdnopohledového. vytíženého sharmonisovaného Saldv. kde vedl
své urputné zápasv proti vnějšímu, bohatě vyzdobenému a zdánlivě
evropsky orientovanému, uvnitř prachudě vybavenému provincia
lismu a velikášství naší oficialitv i oficiositv. A to je to. co se
jmenuje F. X. Salda. Boj o evropské obzory bojem o hlubší
brázdu, bojem o vztlak. Bvlo bv možno kupit ještě mnoho výtek
proti jeho nepříliš šťastným výjetům do praktické politik v. osob
ním Zaujatostem, proti hranám této osobnosti — ale iák iinak

bvlo možno se ubránit pomalé strangolaci úzkými poměry, jak jinak
než vnitřním přetlakem se udržet proti drtivému tlaku s vnějška.
který drtil a rozdrtil tolik jeho vrstevníků, předchůdců i násle
dovníků. Salda u nás cítil evropsky velmi časně, až bolestně*
A tak, je-li jeho kulturně kritická práce pevně vestavěna do zá
kladů naší kultury — co zbývá podědit, jsou výsostnost a přísnost
měřítek, ženoucích naši kulturu do širších obzorů a nejtěžší kon
kurence. odpor proti provincialismu a soběstačnému, s sebou spo
kojenému velikášství, hlubokou víru v řád, sklad a jednotnost
evropské kulturní výstavby, která přinese klid a těžisko tomuto
lěiee zmítanému kontinentu. ßoh. M a thesius

Zabitý demokratismus

Mocnosti, obhajující starý světový pořádek a řád, rády ve
svých propagačních frázích operují s tím, že stojí na půdě svo
body a dbají suverenity svých národů. Chtějí tím říkat, že je
jich vedení si nevedou diktátorsky, nýbrž že respektují demo
kratická zřízení a na všechna svá rozhodnutí se nejprve ptají
svých národů a teprve je provádějí, až když zjistí, že je za nimi
většina, která souhlasí. tomuto anglo-severoamerickému tvrze
ní patří notná dávka drzosti, neboť právě až dosud průběh sou
dobého světového konfliktu ukázal pravý opak. Jestliže se kdo
hrubé prohřešil proti theoretickým demokratickým zásadám o
svobodě, anebo lépe ukázal na praktickou jejich nepotřebnost
a zastaralost, a kdo trapně oklamal a podvedl své národy, pak
to byly Anglie a Spojené státy. Tvrzení, která odporují této
skutečnosti, náležejí do oblasti pohádek pro nedospělé děti. —
Politicky zralý a zdravě uvažující Evropan je musí odmítat ja
ko urážku inteligence a rozumu. Francouzský spisovatel Camille
Mauclair odmítl tyto demokraticko-plutokratické fráze zvlášť
pěkným způsobem. Ukázal, jak hlavní vymoženost zastaralého
demokratického režimu, parlamentární mašinérie, už dávno dnes
nefunguje. Parlamenty se staly v Anglii a Spojených státech
pouhou fasádou a nemají smyslu. Je typické, že když se dříve
mluvilo o nouzových nařízeních, křičelo se. Nyní se nouzovými
nařízeními vládne. Válka se vyhlásila, když se parlamenty pře
dem vším možným — jenom ne demokratickým — způsobem
»získaly«, nebo, jako se to stalo ve Francii, když se prostě přes
ně přešlo. Denně se ohlašuje v Anglii a ve Spojených státech
řada výjimečných opatření, aniž by se kdo ptal, co tomu říkají
parlamentníci jakožto »volení zástupci« národa. Slovem, ve jmé
nu demokracie přechází se suchou cestou diktatuře, oné
diktatuře, jíž se dříve jako pojmem strašilo, a která byla zle
vyčítána fašismu a Racionálnímu socialismu. O sovětském re
žimu je vůbec škoda mluvit. Sovětské Rusko je prostě jinou říší
rudého cara, který je ještě chtivější samovlády a ještě krutější
než byl Ivan Hrozný nebo mongolští dobyvatelé. Anebo presi
denti jistých jiho- a stredoamerických republik. Jsou něčím ji
ným než diktátory, výkonnými úředníky Rooseveltovými, kteří
vnutili svým národům válku za zájmy USA, aniž by to tyto
národy chtěly? Nebo: Jedná snad Churchill jinak než diktátor?
A nevykonává Mr. Roosevelt denodenně silný nátlak na »svůj«
kongres? Všichni tito »demokratičtí« diktátoři dnes přiznávají,
že jim demokratická zřízení překážejí. Neváhají zříkat se jich
nebo je svrhávat. Popírají princip »svobody« a obětují jej prin
cipu autority. Aniž by to chtěli přiznávat, jednají ve skuteč
nosti fašisticky nebo nacionálně socialisticky. Osvojují si aspoň
takové methody a slibují stejné reformy, které jejich nepřátelé
jíž uskutečnili. U nich zůstává ovšem u slibu. Opatrně slibují své
»reformy« až pro dobu poválečnou. — Pročpak ale, jestliže to
myslí čestně, vedou dále válku, když se přesvědčili, že mnohé
v jejich zemích se musí změnit nacionálně socialisticky nebo
fašisticky? — Je pochopitelné, že tento zjevný krach demokra
tismu a pokrytectví vedoucích lidí v Londýně a ve Washingtonu
vyvolává u národů Velké Britannie a Spojených států značný
ideologický zmatek a stoupající nedůvěru řečem o »demokra
tických ideálech«. Zmatek je o to větší, že dnes je jim přes
všechnu houževnatost vlastní propagandy zcela zřejmé, že moc
nosti nového světového pořádku právě tím systémem, proti ně
muž domnělé »demokracie« vytáhly do boje, docílily nejenom ve
válce, ale i pro své národy velkých úspěchů. Národy Velké
Britannie a Spojených států přesvědčují se denodenně, že je
jejich »demokratičtí« diktátoři ve svém moderním politickém
diletantismo v.edou bankrotu a nahlížejí zdravost a nutnost
principů autoritativního státního vedení, tedy pravý opak všech
demokratických ilusi. F.J.Prokov

Dílo sociální pomoci

NeHvniětějším znakem nového myšlení a rodícího se rádu
je sociálnost. Prosněch celku nřed prospěchem jednotlivce a zrod
národní pospolitosti. Také u nás dochází proto ořerodu s o-
cíálního cítění. Je zúčtováno s názorem, že nuzní a po
třební jsou méněcennými ělenv pospolitosti, ie.iichž údělem už
je čekat na milodar. Sociální péče bvla u nás dříve roztříštěna
a neorganisovaná. Všem dřívějším vadám má býti čeleno Dílem
sociální pomoci, institucí. ie.Už činnost podléhá dozoru minister
stva lidové osvěty a ie.ií hospodářství kontrole ne.ivyššího kon
trolního úřadu

Pan státrf president, ministr lidové osvěty, jakož i pově-
řenec Sociální pomoci pro Ceebv a Moravu Karel Chalupa ve
svých projevech již dostatečně osvětlili poslání a organisační formu
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tohoto našeho sociálního ústředí. Místo několika snolků a kor
porací, ie.iichž roztříštěnost a nedostatečná oreanisační zakotvenost
nedovedly cele zvládnout tak důležitou složku života, nastupuje
korporace jediná, která má za úkol vštípit zejména majetnějším
vrstvám pochopení, že zjevv sociální bídv ie možno a také ne
zbytně nutno odstraňovat dobrovolným úsilím. Dobrovol
nost je tedy charakteristickým znakem naší sociální péče; jde
však o dobrovolnost řádovou, která se ukázněně podřizuje ře
holi, kterou si sama dala. Každý příslušník pospolitosti přispívá
přímo a dobrovolně, aby si tak uvědomil svůj závazek celku,
aby vědomě nesl a naplňoval svůj podíl sociálních povinností

pospolitosti.
Bylo-li znakem liberalistické sociální péče. že se dávalo mi

nimum. neboť »něco se přece dát musí. abv se neřeklo«. vyzna
čuje se sociální přerod nového českého člověka požadavkem ma-
ximálnosti: každý dá pokud možno nejvíce, neboť pravé nospoli-
tostní uvědomení žádá. abv každý mírniL seč iest. nouzi a ne
dostatek svých soukmenovců. Podle slov nana presidenta isme si
uložili dobrovolnou daň. Pověřenec Sociální pomoci oznámil již
některé podrobnosti této daně: zaměstnanec a dělník ii budou
odvádět srážkou z platu, samostatně hospodařícím pak káže po
vinnost celku, abv skrze své hospodářské oraanisace co neivv-
datněii pomáhali sociálnímu dílu. Bvl vysloven neosaný zákon
pospolitosti, aby každý dal měsíčně 1 ze 100 na Dílo sociální
pomoci. To ovšem neznamená, že zámožnější, majetní a bohatí se
již tím zhostí své mravní povinnosti vůči eeiku. O nich platí,
že dosti dali teprve tehdy, kdvž dali všechno, co nepotřebují nutně,
a ještě o něco více.

Pokud jde o zásady, které se týkali vlastní péče. prováděné
Sociální pomocí, platí ve zkratce toto: Sociální pomoc nenahra
zuje veřejnou péči sociální nebo onu péči. kterou isou iiné osobv
po zákonu nebo podle smlouvy povinny. Sociální pomoc poskytuje
mezi jiným také podpory potřebným rodinám a potřebným osobám
s vlastní domácností. Zvláštní zřetel se bere na rodiny dělníků,
jejichž pracovní nasazení ie odlučuje od ieiich rodin, a na rodiny
s větším počtem dětí. Příspěvky se dávali jednorázově nebo vý
jimečně stále no určitou dobu. výše příspěvku se řídí stupněm
potřeby podporovaného. Žádost o příspěvek se Dodává na formu
láři u místního důvěrníka stálého bydliště žadatele. V závažných
případech se poskytují také naléhavé výpomoci. Hmotné přisněvkv
jsou však nouze jednou stránkou péče. Sociální pomoc podle zvlášt
ních okolností usiluje upozorněním, radou či prostředkováním
o zabezpečení zdravé životní základny podporovaných. Místní
důvěrníci a okresní pověřenci Sociální pomoci sledují životní po
měry podporovaných a kromě příspěvku hmotného napomáhají
jim v jejich nesnázích jako pomocníci a důvěrníci. Pokud ide
o funkce v Sociální pomoci, jsou — pochopitelně mimo úřednický
aparát — čestné a neplacené, každá práce pro Sociální pomoc ie
dobrovolnou a neplacenou službou. Platí, že součinnost všech pra
covníků v Sociální pomoci musí býti vzorem obětavé a nezištné
spolupráce.

Netřeba snad ani zvlášť zdůrazňovat, že Sociální pomoc ie
ryze českou institucí, která ie zaměřena českým poměrům a
potřebám.

Dílo sociální pomoci je zkouškou českého svědomí a národní
kázně. Přispívat hřivnou na šek. účet č. 100 ie dnes neivvšším
příkazem každého Čecha. Ano. oběti pro druhé isou neipevněišim
tmelem pospolitosti. Dílo sociální pomoci ie produktem nového
myšlení. Jeho výsledek bude tedv také zrcadlem našeho zapo
jování do rodícího se nového řádu. q ^ 5 a

Výděleční ochotníci

V posledních letech jsme svědky neobvyklého rozmachu na
šeho divadelního ochotnictví. Jistě není náhodou, že vrcholná
Ústřední matice divadelních ochotníků českých soustřeďuje je
den a půl tisíce spolků. Zdravou soutěživostí se zvyšuje úroveň
pořadů her. Pořádají se soutěže, spolky se navzájem navštěvují,
zvou na svá jeviště hosty stálých divadel. Sbližují se tak jed
notlivci, spolky i města.

I zde se však vyskytuje zjev, jenž mezi naše ochotnictvo
nepatří. Nedávno se stal jeden takový nepěkný případ v Tur
nově. Zde byla nedávno pod rouškou hesla Sblížení kulturní prá
ce venkova s městem s patřičnou velkorysou a honosnou rekla
mou uvedena ochotníky z okolních vesnic opereta Kůže z Argen
tiny. Co taková opereta s argentinskými hrdiny má co dělat
s kulturním sblížením města s vesnicí, to vědí bozi. Ale to ko
nečné není hlavní. Dnes už ani pracovníci, odpovědní za naši
divadelní kulturu, nejsou proti dobře dělané a provedené ope
retě. Nutno přiznat turnovskému provedení operety, že se vy
dařila a návštěvníci byli spokojeni. Šestkrát ji ve čtyřech dnech
hráli a po každé před tisícovým vyprodaným hledištěm. Méně
však je dosud spokojen pořadatelský spolek Merkur. Podnik

končí schodkem 32.700 K, ač se na třech představeních vybralo
na 105.000 . V čem to vězí? Třetinu hrubého příjmu spotřebo
val nájem biografového sálu. Povinné květinové dary hercům
1.4K2 K. občerstvení, čaje, piva 2.570 K, výprava 19.439 K, gáže
hercům včetně občerstvení 11.160 K, gáže ochotníkům
a profesionálům 25.565 K, autorské právo a notový materiál
15.591 K. Jsou to položky i na velkoměstské poměry silné. —
Oprávněnou pozornost na sebe upoutává položka ochotnických
gáží. Zdá se nesourodé, aby ochotník hrál za plat. Tisíce si
dali vyplatit ochotničtí herci z okolních vesnic a opereta po
třebovala osmdesátičlenný soubor. A někteří trvali tak tvrdo
šíjně na zaplacení, že jedna ochotnická představitelka si dala
svých 200 za výkon vyplatit v papírových drobných korunách,
když nebyly po ruce bankovky. Kdo zaplatí schodek 32.000 K,
o tom rozhodne nyní soud.

Vyšetření celého případu se ujala Ústřední matice divadel
ních ochotníků. Zjistilo se, že ani jediný ochotnický představi
tel z této turnovské operety není ze spolku, organisovaného
v Ústřední matici. Opereta má i jiné důsledky. Známe poctivou,
hodnotnou a soustavnou činnost ochotnických spolků a společ-
ků na našem venkově. Vhodně volí pořad her, střídají vážné
s veselými a hodnotné s lehčími. Shánějí za dobrou a poctivou
činnost korunu ke korunce, aby ve výsledku vyúčtovaly, kolik
dávají z ryzího zisku na dobročinnost, na místní knihovnu a
na jiné dobročinné účely. Na turnovském případě je vidět, jak
bude zdravé zasálmouti v zájmu dobré pověsti ochotníků tam,
kde pod rouškou ochotnické činností jde o zišt
né zájmy jednotlivců. Zejména na venkově se vysky
tují případy, že skupina jednotlivců využívá pro sebe výhod
ochotníků, ačkoliv jejich činnost nemá docela nic společného
s kulturním snažením dříěské a poctivé práce ochotnictva na
venkově a je jen obcházením příslušných nařízení. Ochotnické
spolky s takovýmito členy měly by být z jejich řad vyškrtnuty.
Takovéto podniky, jako turnovský, činnost řádných spolků
ochotnických podkopávají. Mimo to na operetu s takovouto vý
pravou bylo i vstupné proti místním zvyklostem značně zvýše
no. Návštěvníci se dají snadno zlákat na lehčí a pestrý obsah,
vydají se z peněz a nezbývá pak na podnik hodnotnější.

František H e š ík

Hygiena duše

Když naši otcové hltali kdysi ruské dušezpytné romány, ne
napadlo jim, že přijímají první dávky jedu, jehož účinky tak
značně ohrozily duševní rovnováhu evropského lidstva, zejména
inteligence. Ruským realismem se totiž započal mohutný nápor
proti vnitřní vyrovnanosti a sebejistotě evropského myšlení a
morálky, nápor, jehož jednotlivé sledy nesly pyšná a mnoho
slibná jména: realismus, naturalismus, expresionismus a sur
realismus.

Netušili-li ještě naši otcové spojitosti ruského realismu
s nihilistickým rozvratem ruské společnosti ve druhém deseti
letí našeho věku, pro nás staly se již projevy četných slavných
jmen francouzského literárního světa téměř mathematicky přes
ným ukazatelem stupně mravního rozkladu onoho kdysi silného
franckého kmene. Kdo pozorně četl »Cestu do hlubin noci« a
trochu se nad ní zamyslil, nemohl miti ani chvíli pochybnosti
o tom, jak asi dopadne tažení na Západě; stejně lze z děl Hux-
leyových, Lawrencových a Briffaúltových činiti závěry o příš
tím osudu společnosti anglické.

Osud národa tkví totiž v jeho síle, a tato se projevuje i
v tom, jak si dovede ten který národ zjednati pořádek uvnitř.
Pro fašistickou Itálii jest v tom směru příznačným vyhlazení
zločinného působení maffie a camorry; poměry středoevropské
charakterisuje důmyslný systém preventivního potírání

^
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činnosti právě tak, jako pro svět anglo-severoamerický působí
dokumentárně notorické spojenectví státní moci s gangster
ským podsvětím — trhanským i miliardářským. vnitřnímu
pořádku náleží ovšem i hygiena duše, jíž je ze všeho nejvíce
věnovati obezřelou péči. Neboť i duše může býti infikována, na
padena a rozložena. I duše může uhynouti; s ní pak hyne také
charakter národa, ba národ sám.

Nesledujeme-li žádný cíl, pak není třeba ani pomocné ana
lysy. Pak každá sebenaivnějš« víra jest plodnější, nežli vědecky
zjištěná - Nelze-li nám vždy jasně pochopiti konečného
smyslu zjevů a dění Všehomíra. snažme se alespoň chápali svou
dílčí úlohu v něm. Zjištění takového úkolu a povzbuzení ně
mu má býti jakýmsi happy endem poctivého psychologického ro
mánu. Dílo. jež postrádá podobného mravního poslání, postrádá
důvodů pro svou existenci vůbec. Vyřazení takového díla ie nak
pouhým zdravotně policejním zákrokem stejného druhu, iako uza
vření studně, v níž byla zjištěna tyfová nákaza.

Dr. A. Pals an

Přítomnosti
šéfredaktor Dr.EMANUELVAJTAUER
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Čas a námahu Vámuspoří
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Nejnovfijií uCebnl toust»va v 178 názor
ných tabulkách mnoha stech iivých příkla
dech prorvat* Vás hravě pfet obtllná úskalí
mluvnic* a zametlVám úspěch při ikouikách.

Dílo NCm(NA v tabulkách příkladech obsahuje
384 stran velkého formáco. Cena 140 K, v původní prak
tická vazbě 170 K. Dejte ti ukázat u knihkupců nebe
* nakladatelství

L. MAZÁČ, PRAHA li, SPÁLENAS3. 21

ŽIVAnřbMELANGO-

SPOKOJENOST SE D KOUPIT.

Víme, že spokojenost vzniká někdy z docel»
nepatrných věcí. Jednomu stačí kniha, dru
hému hudba, přátelé nebo samota. Je dobře,
uspokojí-li nás i všední věci, se kterými jsme
denně ve styku, jako je na příklad káva.

čemu by vypadal život, kdybychom ei hned

po ránu měli kazit náladu jen proto, že nám
káva nechutná. Tomu se dá předejít, když si

její přípravě svolíme vždycky Meltu.



27 Kdonenívpovinnémpojištění,tohochrání„Prvnínemocenská”!
Jc lo pojišťovna obchodníků, živnostníků, rolníků a příslušníků volných povoláni,
ktorá za nepatrné měsíční prémie podle výhodných tarifů hradí výlohy za lékaře,
léky, operace a i za pobyt v nemocnici nebo v sanatoriu. Máte úplně volnou volbu
lékaře, jste léčen jako soukromý pacient, nepotřebujete poukázek lékaři — až po
vyléčení předložíte účty a recepty úhradě. Chcete-li chránit sebe i svou rodinu,
vyžádejte si ještě dnes bližší informace!

POJIŠŤOVNA VOLNÝCHPOVOLÁNÍ,OBCHODNÍKŮ,ŽIVNOSTNÍKŮ«
ROLNÍKŮA VYŠŠÍCHúřcpniků ZAPS.POM.pota.; PRAHAII,PANSKÁ7
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PRAHA

mám

Sficmmí fuútí?

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 »

šetrně vyprané prádlol

SCHICHTÚV

CLARAX

namáčeni
změkčení vody

mácháni


