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Přítomnost
V PRAZE 1. LEDNA 1944 ČÍSLO 4

EmanuelMor a v e c I

Pohled do minulosti

rovincie je vždy v módě radikálnější než hlavní
město. Když v městě se nosily kratší šukně, v

provincii byly sukním další tři centimetry ubrány.
Když už, tak už. Český národ byl národem provin
ciálním při vší své inteligenci.Proto rád přestřeloval
ve věcech, které nesly nápis pokrokové.Asi před de
síti lety jsem byl v Paříži a tam jsem mezi jiným na
vštívil výstavu architektonických návrhů francouz
ského avantgardisty C. Bedny-s plochými střechami
se sto byty a dvaceti poschodími.Tehdy jsem hrdě
svěřoval Francouzům, kteří mne provázeli, že něco
podaného už dávno u nás jsme přivedli životu. Je
den z nich se diskrétně ůsmál. Když jsem se ptal proč,
odpověděl,že pan C. své projekty dělá jen proto, aby
svět ohromil, ale když měl tolik, aby si mohl postavit
vlastní důstojnou vilu, že si na ni nedal plochousfře-
chu, nýbrž žě pro svůj domov použil starofrancouz-
ského empiru. 7

Pozdě jsme.to poznali, že řeči jdou jinou cestou
než pravý život. Hlava francouzských socialistů
Jaurs, hlava opravdu jedinečná, posílal svou dceru
do katolickéškoly, ač všemu katolickémuklnul.Když
mu to bylo vytýkáno, zeptal se všetečného oponenta,
kdo u něho komanduje v.domácnosti, on'sám, nebo
jeho žena. Tím za smíchu fora byla otázka výchovy
slečny Jaurésové odplavena.Život je jiný než theorie.
Francouzský architekt C. na pokroku,vydělával, po
něvadž publikum chtělo být ohromováno, čsámvšak
byl na výsost konservativní. My jsme prostě na svě
tě kdejakou kočičinu brali vážně. Byloto dětské, ale
současně velmi nebezpečné.U nás se sukně musily
nosit ještě kratší než v Paříži. Když už, tak už. A tak
to bylo i s tou naší demokracií. Také ta musila mít
sukýnky demokratičtější nežli byly kdekoliv jinde.

Dává-li člověk čas od času své papíry do.pořád
ku, najde mnoho zajímavého.Prohlížel jsem tyto dny
tisk sjarý deset let. Co tu poučných připomínek. —Vzal-jsem na příklad Demokratický střed z roku
1934. Tehdy totiž jistá skupina české inteligence
přišla závěru, že liberalismus je odbytou
věcí, že demokraciepotřebuje řádných reforem».Tato
skupina intelektuálů se postavila nekompromisně
proti komunismu.

V březnu 1934Demokratický střed uveřejnil ve
liké provolání národu, v němž mu bylo'sdělováno,
že je třeba hledat jiné cesty politickému životu.
Žádalo se odstranění senátu, vázaných kandidátních
listin, zřízení hospodářské komory a nejvyšší hospo
dářské rady, rozšíření pravomoci presidenta a jako
nejvyššího rozhodčího ustavení nové instituce stát
ního senátu, který měl se dívat společně s nejvyšší
hospodářskou radou na prsty politickým stranám.
Tyto měly být napříště právními organisacemi a za
psány do rejstříku politických stran. Dnes čteme ten

to návrh se shovívavým úsměvem, ale tehdy měl »
cenu potud, že ukazoval na neživotnost demokracie
a s ní spojeného hospodářského řádu. Řada našich
vynikajících právníků přišla tu se svou troškou, ale
nepořídila.

Zajímavé bylo, že v této skupině českých refori
mistů nebyl jediný Žid. A kdo se proti nim postavil,
byli ve všech politických stranách především Židé, a
ti nařkli naše reformisty z „fašismu“. Nejvíce zuřil
známý prebendista Stern. Také „Přítomnost“ tehdy'
přišla s návrhem na'změnu ústavy. Ale dělat se nic
nedalo. Celá akce s reformou politickéhoživota byla
zadušena politickýmistranami. Veliká „trojka“ stran
agrární, sociálně demokratické a národně sociální
přišla s prohlášeňím, že se reformovat nebude a že
ústava zůstane jakou je. Pro toto prohlášení zvolily
si hlavní politickéstrany okamžikpřed novou volbou

>státního presidenta, která se konala v květnu 1934.
Zvolenbyl tehdy znovuzcelachuravý 841etýMasaryk,
proti němuž postavili kandidáta jediní komunisté.

Jak ostře se debatovalo a jaké vládlo rozčilení
nad odvahou někólika českých intelektuálů, nejvíce
vysvítá z úvodníku Demokratického středu ze 13.
dubna 1934, kde se praví: ,,Nelzepochybovat, že de
mokracie je dnes ohrožena nedokonalou'způsobilostí
svých institucí, nedostatkem, prostředků, jimiž by
zvládla mnohonásobně složitý život moderní společ
nosti. Její nejvážnější soupeři, komunismus a fašis
mus, mají prameny víry)" která chybí demokracii.
Ano, mnoho kritiků nám vytýká, že jsme vlastnětfa-
šisty. Dokoncei dr. S., vzdělanýpublicista, který vy
slovuje obavy, že některé body našeho programu u- '
pomínají na fašismus. smíchu jsou nám tyto Kas-
sandry vyžilého liberalismu a překonaného socialis
mu (marxismu). Fašismus v mnohém předhonil sta
rou liberalistickou demokracii. Je-li co ve fašismu
správného, jsme ochotni to přijímat. Jdeme vpřed
poslušnívolání doby.“

Sám jsem do Demokratického středu napsal 2.
listopadu 1934: „Podíváme-li se na pozadí fašismu,
najdeme tu vždy kus uraženého frontového vojáka.
Hnil v zákopech,zatím co mocní lezlinejvýš na půdu,
aby vystrkovali prapory, když on někde vítězně chcí
pal. Mussolinibyl frontový voják, Hitler sehnal do
hromady frontové vojáky. Jsme svědky nové veliké
německé strany, vyrostlé takřka přes noc, a vedené
neznámými, do nedávna politicky nečinnými lidmi.
Nejzajímavější je, že za těmito novými politickými
lidmi jde mládež. Všechna chvála henleinovcům,do
vedou v tom chodit. Staří, ctihodní političtí machři
by se u nich měli učit.“ Tuto radu jsem myslil docela
upřímně, poněvadž jsem viděl, jaký důležitý význam
pro každé politické hnutí má mládež.

Před desíti lety u nás jsme měli prostě demo
kracie plné zuby. Koncem roku 1934 utvořila se z
pravicových stran „národní fronta“, které levicevy
týkala „hitlerismi^“. Na schůzích „národní fronty“
se zvedal les pravic. Tehdy zvedaliruku právě ti, kte
rým dnes nějak přichromla. Současně se ovšem děi
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Prítomnosti

lalo mnoho politických nesmyslů. Reformisti intelek
tuálové, kterým pokrok „fašismu“ nebyl už tajem
stvím, zakládali si současně na tom, že vyznávali
národ „Čechoslováků“a že se klaněli Ženevě.Refor-
misté nemohli tehdy z místa, poněvadž jejich práce
býla kontrolována Benešema ten měl jiné plány. Sta
ré politické strany obávaly se Benešova intrikánství.
Proto, když přišli reformisté, podezřívali, že v tom
má on prsty. S Masarykem bylo stále hůře, blížila se
Chvílenových presidentských voleb. Reformisté byli
protiliberální a protikomunističtí. Při tom věřili Be
nešovi, který zatím se chystal, společněs liberalistic-
kou Francií, sjednat s komunismem pakt proti „fa-

- šismu“, když sárské hlasování přineslo Hitlerovi bá
ječné vítězství. Beneš sám se rozpřáhl proti reformi-
stům, kteří svou protidemokratičností ohrožovali je
ho volbu presidentem a svým protikomunismemjeho
pakt se Sověty.Proto v lednu 1935Benešreformistům
pověděl zcela po lopatě, že nejde o krisi demokracie,
nýbrž o vyloženou krisi inteligence. Řekl:
„Zdá se, že mnoho inteligentů se přímo vyhýbf. pře
mýšlení. Vidí většinou povrch, dávají se unášet prou
dem. Bylo by daleko méně obtíží demokracie, kdyby
nebylo krise inteligence.“A tak se zcela tiše odtrou-
bilo mezi českými intelektuály politické autoritativní
reformě. Schylovalose volbámdo parlamentu. Sta
ré politické strany mobilisovaly. Po volbách chtěl
Beneš sjednat pakt se Sovětským svazem a pomocí
komunistů dosáhnout presidentskéhodnosti navzdory
německým, maďarským a českým „fašistům“. De
mokratický střed stydlivě^začal uvažovat o „nové
straně anebo novépráci ve starých politických stra
nách?“ Většina intelektuálů reformistů pod vedením
Benešova agenta Ripky zatím přistoupila do strany
národně sociální,která se proti jejich reformám ostře
od počátku postavila. Přistoupili tam proto, poněvadž
Beneš je o to přímo požádal.

Volby v roce 1935 končily velikou porážkou de
mokracie, na jejíž obhajobu še postavil Beneš. Nede-
mokraté v novém parlamentě tvořili polovinu (hen-

.
leinovci, národní sjednocení, fašisté, Maďaři, luďáci
a komunisté). Ale této skutečnosti si nikdo nevšiml
zblízka. Vyřizovala se tím, že se o ní nemluvilo.Be
neš zatím navštívil Stalina. Mnoho mu toho naslibo
val. Dal se s ním fotografovat a spolek s nejnedemo-

) kratičtějším státem světa byl tak „na záchranu de
mokracie“ v suchu. Když se dal volit presidentem
koncem roku 1935, neměl už komunistického proti
kandidáta, jako stařičký Masaryk před půl druhým
rokem. Beneš byl přec Stalinovým vyslancem pro
střední Evropu.

Za zmínku stojí, že Češtíintelektuálové reformi
sté se po své porážce, kterou jim připravil Beneš, za
jímavě rozštěpili. Skupina, která šla za Benešem do
národně socialistickéstrany, sestávala buď z osobna
Benešovizávislýchanebopoliticky ctižádostivých.Ti
to lidé jsou většinou v emigraci. Ostatní, kteří ná
rodním socialistům neodešlí, zůstali při svém pře
svědčení, že liberalismus západní odumírá a že s ko
munismem se nemůžemebratřit. S těmito intelektuá
ly dnes spolupracujeme. Ti zůstali doma uprostřed
národa, aby mu pro budoucnost sloužili.Tedy žádný
liberalistický Západ, žádný komunistický Východ,
nýbrž střední Evropa pod vedením Ríše, která
zve spolupráci všechny vlastence dobré vůle, aby
pomáhali „od anarchie řádu“, afe poctivě a nekom
promisně.
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válka a
diplomacie

Emanuel Vajtauer: \
Hroutící se rovnováha

č'' eši, pokud žijí politicky v oblacích, prožili letos dva
Vv1 velké otřesy. Válka neskončilav roce 1943, jak jim
Benešprorokoval,a z čisté, jasné oblohyse nesneslov říjnu
tisíce a desetitisíce Angličanů a Američanů, aby je osvo
bodili od nebezpečí, že budou jednou „osvobozeni“ so
větskou^sfingou. Místo toho byli obdařeni Benešove«
smlouvouse Sověty, kterou se jim má dostat po krátkém
přechodném období „demokracie kolchozů a trestanecké
práce“.

Tato dvě fakta sama stačí, aby rozbila začarovanýkruh
pětileté „říjnové hypnosy“,ve které se u ná^ žilo. A snad
po prvé začalo u nás mnohým lidem svítat, jak velkou
revoluci ve světových poměrech vlastně prožíváme, když
z úst Churchillovazástupce,Jihoafričana generála Smutse,
slyšeli ohromující slova jako: Evropa dožila!Francie patří
minulosti!Italie s^už nezvedne!Ruský kolos se bude mo
ci— (padne-li Nemécko)—galopem prohánět po Evropě,
neboť není, co by jej zadrželo!A toto probuzení ke skuteč
nosti bylo důrazně podtrženo,když Smutsoviz jeho úzkostí
nevysvitla jiná spásná myšlenka, než na ochranný val ze
států, které jsou na západ od Cech.

S tímto výkřikem úzkosti — a jinak nelze řeč Smut-
sovu chápat — srovnejme opojení, ve kterém žila Anglie
právě před pětadvaceti lety. Tehdy v Evropě uhasly už
ohně války. Německosložilozbraně a čekalo pokořené na
verdikt vítězů. Anglie se obohatila o všechny kolonie Ně
mecka a bylo jisté, že si je ponechá. Velký soupeř ruský
ležel v rozvalinách. Mocnářství rakousko-uherského už
nebylo a na jeho místě se rýsovaly slabé a na mocnostech
zcela závisléstátečky. Rozpadlse i velký zeměpisnýútvar
imperia tureckého a celý Střední Východ,bohatý petrole
jem, stával še dědictvím Anglie. Amerika byla v zahra
niční politice nezkušená a nadto ještě ji vedl nepraktický
snílek, profesor Wilson. Francie mohla být jediným sou
peřem, ale byla podťata ve své životní síle, v mladé ge
neraci, padlé na bojišti. '„Nikdy nevlála britská vlajka nad
mocnějším a sjednocenějším,impériem. Nikdy neměl, náš
hlas větší váhu v radě národů nebo při určování příštího
osudu lidstvá,“ mohl právem zvolat 18. listopadu 1918
v anglické horní sněmovně tehdejší zahraniční ministr
Curzon.

Dnes nic není skončeno a mezi třemi velkými — Big
Three — je zástupce Anglie Churchill jak postavou, tak
mocí nejmenší. Jak to vyjádřil. „Observer“, když komen
toval řeč Smutsovu: „S děsivou jasností vidí Anglie, že
mezi třemi velkými není Anglie ve své nynější podobějim
rovná. V nejmodemějšímslova smyslunejsme už ani-velcí.
Spojené státy americké a Sovětský svaz jsou obry, po
kud jde o území, obyvatelstvo, hospodářské zdroje a vo
jenskou moc. Anglie jím není. Je sice bohatá slávou a má
aktiva a pohledávky na každé pevnině, ale její pomocné
zdroje jsou roztroušenypo celé zeměkouli a její středisko
je za zcela moderních podmínek neschopnose samo uhá
jili.“

Čechy — bunkrvtýle Západu?

Obraz je ještě černější, když si uvědomíme,že navrže
ný atlantický val ze žoldnéřskýchnárodů je diplomatickou
linií, obsazovanouzcela ve chvatu a panice právě v oka
mžiku, kdy je první diplomatická linie brána nezadržitel
ným útokem — jen diplomatickyna štěstí a ne vojensky.
Prvním protibolševickým válem podle Churchilla měla
býtí konfederacemalých států ve střední a východníEvro
pě, která by se táhla už od Rybářského poloostrova do
Středomoří, v jedné federaci státy skandinávské, v druhé
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státy baltické s Polskem a bývalým Československema v
třetí federaci státy balkánské s Maďarskem. Sovětům se
podařilo tento Churchillův plán rozvrátit nejprve útokem
na jeho nejslabší bod — Polsko, jemuž odepřely vrátit
ukrajinskou polovinu, anglickougarancií Polákům zajiště
nou, a londýnským zástupcům Polska upřeli právo zastu
povat národ. Druhým slabým rftistemse ukázala Jugosla
vie. Také tam poukazemna komunistickétlupy Titovy ode
přely Sověty exkráh Petrovi a jeho generálům právo
mluvit o sobě jako o zástupcíchnároda. Rtuťovitý Beneš
si přispíšil sjednat sám o své újmě smlouvu se Sověty,
aby také jemu se nestalo, že by mu v Moskvězapověděli
mluvit jménem českého národa. Před moskevskou konfe
rencí mohly sá Sověty už kategorickyzakázat mluvit o ja-

, kékóli federaci východních států. Výsledek moskevské a
teheránské konference ukázal, že se Churchillova první
obranná linie zhroutila. Tento fakt zpečetil Benešův „za
hraniční ministr“ dr. Hubert Ripka konstatováním:„Česko-
ruský pakt připravil konec oněm novinářským konstruk
cím, které se snažily vytvořit zflikovanéfederace a mezi-
pásma a pouhým škrtem pera na nějaké konferenci nebo
u stolu nějakého politickéhoklubu chtěli z dnešních přátel
a nepřátel vytvořiti jakýsi sanitní pás prp budoucnost.“
A generál Ingr, aby nebylo pochybnosti o smyslu česko-
sovětského paktu, zdůraznil obrannou, ale také ofensivní
povahu česképevnostiproti Západu. Jsa v zajetí starého a
pro nás osudověomylnéhomythu o Čechách jakožto klí
čové pevnosti v Evropě, vztyčuje nad Čechami sovětskou
vlajku pro boj se Západem, který by ovšem po domnělém
zničení Německa nemohl být jiný než Západ anglo
americký. (Škoda těch životů českýchhdí, kteří v této
válce položilisvou hlavu za Anglii!) Naši londýnští vlas
tenci obětují tak zem i národ třetí, připravující se válce
světovéa v ní už stojí na straně Východuproti Západu.

minulé války jsme vyšli jako francouzský bunkr v
týle Německa,z této války máme vyjít jako sovětskýbunkr
v týle angloamerickéhoZápadu.Na jednom úkolu jsme div
neztroskotali, při druhém úkolu by náš zánik byl neod
vratný.

^ «
Co z b ý^řá z anglické rovnováhy na pevnině

Stejně nevděčně jako nám zachovali se Angličané
a Američané Francii.A Francouzi,kteří za všechnoobě
tování sebe pro Angličany vidí nyní, že jsou nejen jako
velmoc, ale i jako stát odpisovániz dějin a že se s nimi
jinak nepočítánež jako s obětovanýmanglickýmpředmos
tím, mohou si připomínat, jak také oni přeď pětadvaceti
lety zachytili se křečovitě myšlenky na Rýn jako své ná
rodní spásy, na tentýž Rýn, který je teď Angličany vyhlédnut za osu příštího západního valu protibolševického.
Tenkrát Foch a Clémenceauvypracovalipro mírovou kon
ferenci tajná memoranda, ve kterých dokazovali, že bez
pečnost Francie utrpí, nebude-li Rýn v moci Francouzů anebudou-li i v držení Francouzůmosty přes něj. „Ce fleuve
rgie tout“ — napsal tehdy Foch. „Vojenské štěstí dalo
linii Rýna do našich rukou, dík shodě okolností a díky
Sdružení spojeneckýchsil, jež obojí po dlouhou dobu senemůže opakovati.Vzdáme-lise dnes této pevné, přirozené
přehrady bez jiné jistoty než jistoty duchovního zařízení,
jejichž účinek je v daleké budoucnosti a je neznám, pák
jdeme na vojenském poli vstříc největším nebezpečím.
Nadto vojska vědí, kolik krve to stálo.“ Vítězná Francie
nechtěla věřit ani ve Společnostnárodů, ani v novou du
chovní tvář demokratického Německa*,stejně jako dnes
stísnění Angličanénevěří v demokratickou přeměnu dneš
ního Sovětskéhosvazu, i kdyby Stalin místo Internacionály
se vrátil opět hymně Bože,cara chraň. Celýchpět let poválce nedělala Francie nic jiného, než uskutečňovala svůj
sen o francouzskémRýnu, ale co jí nakonec bylo plátno
i odvojenštění Rýna. Rýn zřejmě jde souběžně s tokem
krve německé a nikdo jiný jej proto neuhájí. Ukázalo se,že bezpečnostFrancie není ani v Rýnu, ani v Maginotově

linii, nýbrž ve vlastním nitru, které duchovně nahlodáno,
se po válce zhroutilo.

Jestli těchto těžkých dnech zřady může co být Fran-
- cii útěchou, pak snad jen to, že tak, jak přezíravě jedná
Anglie s ní, s právě takovým podceňovánímzačínají uva
žovat o Anglii v Americe. Pro Ameriku není Anglie už
také ničím jiným,'*než předmostímAmeriky proti možné
mu příštímu soupeři — Sovětskému svazu. Dokladem
toho je úvaha Rooseveltovanovinářskéhodůvěrníka Wal-
tera Lippmana. Ten, kdo je zvyklý myslet v pojmech rov-*
nováhy/mocností, říká Lippman, musí dnešní přátel?
važovat za příští nepřátele a dnešní nepřátele za případná
přátele. Až bude zničenoNěmecko,pak Sovětskýsvaz ne
bude stát v zádech nepřítele, nýbrž bude největší moci
v zádech nezbýtného přítele Ameriky, to jest v zádech
britského, skandinávského,holandského, belgického a la
tinského člena atlantického společenství. Ale tyto země
jsou „zaoceánskýmbezpečnostnímpásmem Ameriky“.

Vidíme tu myšlenku Smutsovu, ale ve formě pro An*
gližany opravdy fatálně žalostné. Zatím co Smuts považo
val za dostatečnou snad ještě obranu pro Anglii pásmo
západoevropskýchstátů. Amerika u vědomí síly bolševiků
strká do obranného západoevropskéhovalu Anglii samu
a utěšuje se z toho, že mezi tímto americkým obranným
pásmem v Evropě a mezi Amerikou se prostírá ještě ně
kolik tisíc mil převalujícího se oceánu. V očích Ameriky
není Anglie už ničím víc, než jedním z cimbuří v čínská
zdi evropské, budované v duchu proti příštím nájezdní
kům bolševickým.

Při tom tato zeď je problematické hodnoty vojenské.
New York Timessamy připomněly,že velkou trhlinou v ní
je Francie, kde prý předválečnápolovinabolševikůnebude
nijak ochotná po válce sloužit za ^rráz protibolševickou.
A to je postřeh velmi správný. Zápa’äníval Smutsův a
Lippmanův je rázem bezcenný, jakmile bude ponecháno
francouzskýmkomunistům na vůli, aby se za vedení Vi-
šinského,Thoreze a Martyho vyjádřili o své příští pří
slušnosti.

Ale je tu dokonce nebezpečí,že ještě ani tuto druhou
linii ideově neobsadí a už budou muset z ní prchat. Bylo
to jasné z reakce na Smutsovuřeč. Mluvčíanglickéhopar
lamentu Attlee byl nucen prohlásit, že Smutsova řeč ne
byla projevem oficiálním,nýbrž soukromým.A Edenův list
Yorkshire Post prozradil, proti se toto distancování stalo.
Bylo by podle něho nutno litovat, kdyby podobnýmiprohlášeními „znovu byl vzbuzen hněv Moskvy“.

„Rýn je naší linií,“ řekl kdysi Baldwin. Několik roků
po’tomprohlásil Roosevelt,že Rýn je hranicí bezpečností
Ameriky. Ale dnes je vidět, že kďybynebyl Rýn německý,
byl by Stalinův.

Takové jsou okolnosti a perspektivy, za kterých veda
dnes Anglie válku. Jeden z nejstálejších principů její bez
pečnosti. rovnováha evropských mocností, jí uniká kamsi
do mlhy neurčité budoucnosti.A místo toho vyvstává jí
přízrak „kolosu ruského“, který se bude galopem prohá
nět po pevnině evropské a od Callaiežádostivýmokem do
hlédne břehů nedosažitelnékdysi Anglie.

„Ať liberál nebo konservativec, radikál nebo unionista
— běž ohledu na odstíny, které je dělily v politice vnitřní
— pokud jde o základy imperiálni politiky, všichni vždy
cítili a jednali stejně. Pro ně hlavním cílem britské zahra
niční politiky bylo udržení imperia a bezpečnosta blaho
byt britských ostrovů. Hleděli dosáhnouti tohoto cíle ne
zvratným lpěním na třech podstatných zásadách.První zá
hadou byla vláda na moři, druhou rovnováha v Evropě,
třetí obrana hranic a spojovacíchcest britského imperia.

těmto třem zásadám připojovali dodatek, že se má bez-
pečndst udržovat, aniž by se sahalo válce a za nejmen-
šího možnéhonasazení lidí a peněz.“-

Z těchto zásad, které Harold Nicolsonstanovil jako ne
měnné zásady britské politiky v knize Curzon: A Study in
Post-War diplomacy, zůstalo už touto válkou málo ne
dotčených. Vláda na moří byla nedobrovolně postoupá-»
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na Americe, bezpečnost hranic imperia svěřena rovněž
Americe (viz Austrálii), spojovacícesty jsemv Alžíru a na^Balkáněv nebezpečí,že budou kontrolovány Sověty, není
už národů, které by tuto válku vybojovávaly pro Anglii,
kasa, jak píší Times, je prázdná a rovnováha mocností je
v případě porážky Německa rozmetána Smutsovým „ruským kolosem“.

0Rovnováha za petrolej

Moskevská konference byla vítězstvím Stalina, pokud
jde o Evropu. První'obranná linie anglickéhoimperia byla
eřejmě obětována, jak dokazuje hned po Teheránu uznání
Tita za představitele balkánských národů, útok Hulla na
Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko a smlouva Stalina s
Benešem. Když si připomenemě,že Beneš chtěl pakt uza
vřít už v listopadu minulého roku a že to byli Angličané,
kťěří tomu do posledníchvíle bránili a celý rok tomu do
vedli předejít, pak porážka Angličanů a Američanů vy
svitne zvlášť ostře. Za ten rok dluhy Anglo-Američanůvů
či Sovětům nesmírně vzrostly. Nejen že nedošlo slibo
vané druhé frontě na západě, ale i v Itálii bylo vše tak do
konale zpackáno,že v době teheránské konferencespojen
ci byli ještě daleko před Římem samým, ač už podle svých
nadějí měli být v tu dobu před Berlinern.Tento dluh při
rozeně nečinil posici anglických a amerických vyjednava
čů příliš silneu. Ale Stalin měl zřejmě ještě jiný prostředek
donucovací.Byla to právě ona země, která konferenci po
skytla pohostinství, Irán. Stalin chce v této válce za kaž
dou cenu uskutečnit třistaletou vůli Ruska dostat seteplému, nezamŕzajícímu moři. Vedle věčně nerozřešitel-
ného problému Dardanel jsou pro něho dnes dvě možno
sti. Buď přes Irán Perskému zálivu, kam dnes vede pří
mé železničníspojení Sovětů přes Tabris a Teherán, nebo
přes Balkán do Středozemníhomoře. Kterou z obou cest
mu spojenci uvolní? Byli, jsme před konferencí moskev
skou svědky jakéhosi skrytého souboje, který se s jedné
strany projevil indiskrecí, že si Sověty přejí, aby po válce
Angličané a Američané opustili země arabské na Středním
Východě, především pak Irán, a předali všechny silnice a
železnicedo rukou Sovětů.S druhé strany se projevil sou
boj článkem ve vážené konservativní revui anglické Ni
neteenth Century, ve které se bolševismuslíčil jako režim
národům nebezpečný,protože je zosobněnýmdespotismem.
Tento despotismusstojí prý na třech mocích.Na tajné po
licii GPU, na armádě a za třetí na ' donucovacíchpracov
ních táborech. Počet dělníků v donucovacíchtáborech ko
lísá mezi desíti až osmnácti miliony. Dělník v něm prak
ticky přichází o rodinu, ke které se už nikdy nevrátí.
S touto trestaneckou prací byly vykonány"velké veřejné
stavby, průplavy, přehradý, silnice, letiště a jiné. Není prý
v Sovětech rodiny, která by neměla některého člena v do
nucovacím táboře. V některých případech se vládne hro
madnými deportacemi. Tak odvlečených Baltů, Poláků a
Bessarabců možno počítat na milión, Ukrajinců, deporto
vaných na Sibiř, na devět milionů.

Ale v tomto souboji vyhrál Stalin — aspoň zdánlivě.
Když se měli Angličané rozhodovat buď okamžitě vydat
klíč ke Střednímu Východunebo vydat Stalinovi pomysl
nou linii států východní a střední’Evropy,pak se rozhodli
Vydat sovětskému despotismu národy evropské. Jdeme-U
na kořen tohoto obchodů,pak šlo v podstatě buď o národy
nebo o petrolej. Irán a Střední Východznamenají petrolej.
Pro Angličany jsou tam vůbec hlavní naleziště této draho
cenné energie, ale také Američané v poslední době značně
zvýšili zájem o petrolejovouoblast Středního Východu,po
něvadž podle hlasů některých jejich odborníků severoame
rická petrolejová pole se vyčerpají za necelých třináct let.

A ták Jan za chrta dán — národy prodány za petrolej.
Proto z teheránské konference vyšlo komuniké, které sli
buje samostatnostIránu po válce, ale žádné komuniké,kte
ré slibuje samostatnost a bývalé územní rozpětí států
střední a východníEvropy. O atlantické chartě se mluvilo
jen v souvislostis Iránem. Slibuje se tedy sebeurčení jen

malým a samostatnosti neschopným státům arabským na
Středním Východě,což při kapitalistickém'sebeurčenízna
mená, že sé poskytuje možnost,aby zeměmi vládly temné
síly kapitalistickýchtrustů, chráněných brannou mocí ma
teřských imperií. Pro národy- evropské místo at
lantické charty použito šibolu paktů sovětských,,které vy
dávají země v područí sovětské demokracie — to jest
zaručují ' volnou ruku řádění domácích komunistů, kte
ří mají v krajním případě vždy možnost požádat o inter
venci armádu smluvního státu sovětského.

Stalin vyhrál cestu přes Balkán po zádech evropských
národů za cenu arabské cesty, sklenuté nad podzemními
jezery petrolejovými.A cesta přes Balkán je už poloviční
cestou přes Evropu!

Holub na střeše

Stalin odchází zdánlivě v̂ítězem, ale jak jsme řekli, ví
tězem jen zdánlivě; V podstatě ukázali se v této tísnivé
situaci Angličané přece jen mistry spojeneckédiplomacie.
Stalinovi místo vrabce Středního Východu darován holub
na střeše střední a východní Evropy. Cestu přes Balkán
si musí Stalin teprve vybojovat. Tím se liší moskevská
a teheránská konference od versailleské konference před
25 lety. Tehdy se dalo národy libovolně disponovat,vyta
hovat je z propadliště dějin,nebo je do něho srážet podle
potřeby. Dnes ten, o kom se rozhoduje, má pevně ve své
ruce meč a disponuje silou, utajovanou pro úder poslední
a rozhodný.Dnes mohou Angličanév Evropě darovat jen
to, co si musí obdarovanýsám vybojovat.Angličanési tím
pojistili, že Stalin za ně bude bojovat dále. Neboť dojít
přes Balkán ke Středozemňímu moři znamená brodit se
mořem vlastní krve. V hloubi srdce jsou mnozí Angličané
rádi, že tu jsou Němci a že jsou tak neústupní. Jinak bylo
by už konec nejen Balkánu, ale i Anglii.

Ale jednoho dne budou muset Angličané tyto souvislo
sti domyslet.Kdyby skutečně měl zvítězit vansittartismus,
to je, kdyby skutečně jednoho dne měl být národ němec
ký, jediný to dostatečný val proti Sovětům, vyhlazen, pak
zbývá to, co ve. své úzkosti navrhoval Smuts pro Anglii
a Lippman pro Ameriku; val ze západních národů, který
však, jak jsme zjistili, dřív by padl, než by seVybudoval.
Který z Angličanůto domyslí,vidí na konci svého válečné
ho cíle jen propast zániku. S německýmnárodem zahynula
by nejen Evropa, ale i Anglie.

Jedno je jisté. Evropa může žít bez Anglie, ale Anglie
nemůžežít po zániku Evropy. To je dilemma, před kterým
dnes stojí uvažujícíAngličané.

u nepřátel
John Middleton Murry:

Na štěstí Německo vydrží

Přinášíme hlas z Anglie, který ukazuje, jak i
tam se dostavuje vystřízlivění. Jde o myšlenky
známého angliokého spisovatele Johna Middletona
Mmryho, tak, jak je v německém tisku (BBZ)
uveřejnil se svým komentářem dr. Hans Kaiser v
článku „Pa/radoxní úloha".

I ako onen pes v bajce budeme chňapat po stínu a ztratíme
(J kost. V marné naději stát se tím, čím se státí nemůže
me, přestaneme být tím, čím jsme.“ Těmito slovy charakteri-
suje e ohledemna zkušenosti z druhé světové války známý an
glický spisovatel John MiddletonMurry ve své knize, vydané
nedávno v Londýně, nesmyslnost nynějšího britského úsilí chtíti
přinutit opět Evropu násilím pod nadvládu Anglie. Vidí v tom
marný pokus, který bude státi Velkou Britannii její poslední
posice ve světě. Üvahy tohoto známého zástupce politickéhopí
semnictví Velké Britannie si zaslouží pozornosti.

4 _ 52



Přítomnosti

Jak to vypadá skutečně s Londýnem a Washingtonem a
jejich mocrprosaditi svá hesla? Murry píše:

„Když po úplném vstupu Ameriky a Japonska do války se
stala tato válka skutečné válkou světovou, je na místě ptáti
se na její konec. Jediný formální dokument, který definuje na
še válečné cíle, zavazuje Britanni! a USA odzbrojení Německa
a Japonska. To (jak se přiznává) se může stát jedině, budou-H
úplně poraženi/a kapituíují-. Říkáme úplně otevřeně, že tento cíl
se nám zdá býti nedosažitelný.“

Potíže nynější situace (the crux of the present situation),
vidí v „úsilí po nedosažitelných cílech“.

„Ve vzrůstající míře se projevuje, že je hloupostí pokoušet
se o trojnásobný úkol, totiž chtít udržet velké námořnictvo, vy
bavit armádu podle kontinentálního měřítka a býti zásobovacím
arsenálem pro Rusko. Stále více a více lidí musí poznávat ne
smyslnost takovéto politiky.“

Jaké jsou vyhlidky nějakého Pax Angio-Saxónica nebo Pax
Oceanica jako zastírací formy anglo-americké světové diktatu
ry? O Husích „universálního triumfu britsko-americké ideje"
se praví:

„Převládání této koncepce odpovídá jakémusi druhu psy
chologické kompensace za dosud nerozeznaný stav slabosti. ^Ta
kovýto grandiosní sem by se nezdál amibritským státníkům před
padesáti roky, kdy naše mocenské postavení bylo daleko jistěj
ší. Je to sen nesmyslný tomu ještě nebezpečný. Neboť,
dokud se nám tento sen zdá, je mír nemožný a naše vyčerpání
je jisté. Nic není tak skličující, jako programy skutečnosti vzdá
lených projevů o „novém světovém řádu", jimiž příliš horliví
britští váleční křižáci hýří a které dosáhly hpdnosti jakéhosi
mezinárodního dokumentu v podobě Atlantické charty. Její ne
souvislost s realitami válečné situace dosahuje rozsahu, který
je přímo pathologlcký. Avšak dříve nebo později -— vroucně si
přeji, aby to bylo dříve — bude poznána nemožnost získat ono
úplné a skvělé vítězství, jež tito autoři světových výsadních li
stů žvanivě předpokládají.^

Jako se Německo ukázalo i po Versailles skutečným srdcem
Evropy, bez něhož nebo proti němuž je uspořádání kontinentu
nemožné, tak nemůže Velká Britannie ani dnes zabránit nové
mu uspořádáni Evropy se strany Německa. Po zhroucení Fran
cie začalo se rýsovat utváření Evropy, jemuž britská evropská
politika již nemůže zabránit:

„Dnes, kdy je odstraněn arcityp evropské .
demokracie —

neboť kontinentální demokracie sledovala jasný a racionální
francouzský vzor, nikoliv náš ýlastní, obskurní a irracionální —
můžeme vidět, jak se rýsují obrysy nového politického utváření
se Evropy, s nimiž naše koncepce — i kdyby nebyly přehnány
a pokaženy psychosou — nijak se nemohou vyrovnat. Britská
demokracie se marně pokouší bojovat proti zřízení „nového řá
du“ v Evropě: neboť tento „nový řád“ byl v každém stadiu po
brutální a nedemokratické versailleské smlouvě výsledkem její
ho vlastního sobectví a ignorance."

Evropský nový řád by uskutečnil to, co Anglie po Ver
sailles nedovedla, ani nechtěla provésti. Produktivní síly Evro-,
py jsou dnes osvobozeny od všech dosavadních odporů. Zůstává
pouze volba mezi vedením se strany Německa (leadership and
inspiration of Germany) nebo bolševickou Evropou. Proti vítěz
né Moskvě by nemohla Anglie nic podniknout.

„Musíme smířit s ruskou nadvládou v Evropě ještě ú-
plněji než s francouzskou (po posledni světové válce). Nemohli
bychom proti tomu nic podniknout. I kdybychom se pokusili
vybudovat kontinentální armádu, byla by naprosto nedostaču
jící, aby čelila mpci Ruska."

Celá zvrácenost Chůrchillovy evropské politiky je dokumen
tována přiznáním tohoto Angličana, který se ostatně netajil
svým odporem vůči Němeeku — přiznáním, že Anglie a Amerika
v případě triumfu svých zbraní nejsou s to přivodit skutečný mír:

' „Na štěstí pro nás samotné —: nehledě na ostatní svět —zdá se býti nepravděpodobné, že bychom dosáhli úspěchu v naší
snaze vnutit Německu a Japonsku takovouto porážku. Na štěstí:
protože svět by nic nezískal a my bychom vše ztratili.“

Anglie dosud využívala vědomě podporované evropské anar
chie a pomocí své převahy na moři si zajistila monopol světové
ho obchodu.

,,Brit považoval vždy za samozřejmé, že mimo svou vnitřní
svobodu měla Anglie nadvládu na mořích, obrovskou světovou
říši a lví podíl jak při světovém obchodu, tak při průmyslové
výrobě

;
Že tato přednostní situace Bfitannie, byť byla z počátku

sebe přirozenější, byla v Evropě úplně nenormální a zřejmě nespravedlivá, to si Britové nikdy neuvědomili: ještě'méně to„.ze
toto přednostní postavení muselo býti jednoho dne napadeno.
Neboť je jasné, že jiné země, jakmile získa! novou techniku
strojní výroby, budou také pro sebe žádat větší obchod a vý
značnější loďstvo pro jeho ochranu, stejně jako musely žádat

koloniální území, aby si zaopatřily suroviny pro svůj průmysl,
Muselo se jim zdáti nesnesitelné, že jejich prostá existence ja
ko mocnosti ve světě moderní techniky závisela na dobré vůli
Britannie . . . Bylo zcela přirozené, že kontinentální mocnosti*
které musely nésti břemeno velkých armád, nesouhlasily s našimi
výsadami, které se jim nezdály býti ve správném poměru na-,
šim výkonům .. . Praktický důsledek pro největší a technicky
nejpokročilejší národ na evropském kontinentu, totiž Německo*
spočíval v tom, současně vystoupit proti britské námořní mocí
a z anarchie Evropy vytvořit novou politickou a hospodářskou
jednotu. O to se pokusilo Německo ve válce 1914/18 a tento po-,
kus byl zmařen jen s' velkou námahou. V oné válce jsme z toho!
vyvázli právě jen s modřinou na oku.“

John Middleton Murry pokračuje potom ve zjištění, že-Vel-*
ká Britannie měla po první světové válce ještě poslední přílezů,
tost projevit nějaký cit evropské odpovědnosti:-

,,Této příležitosti nebylo využito, nebyla ani rozeznána. Od-,
mítli jsme vůbec jakoukoli odpovědnost za Evropu

. . . Dovo-,
lili jsme Francii podniknout pokus o reorganisaci Evropy nai
směšném podkladu pokoření Německa — onoho Německa, které
má nyní dvakrát tolik obyvatelů jako Francie a které v techni-,
ce moderního průmyslu pokročilo mnohem dále. Výsledek bylé
možno předvídat a byl také předpovídán. Dřívější pokus vy.,
stoupit proti naší námořní moci a vytvořit politicky a hospo*
dářsky sjednocenou Evropu byl obnoven. Neutrpí tutéž po.,
rážku.“

Jestliže Evropa se chce pro budoucnost udržet, musí pře
konat anarchii, vzniklou z roztříštění. Tím, že Anglie se násilně
staví proti tomuto,,přirozeně nutnému vývoji, hraje v tom ta
„dramatu historické nutnosti“ pouze „paradoxní úlohu".

„Bude-li žádáno, aby Britannie bojovala dále až trpkému
konci tím, že se pokouši Evropu blokovat, pak Anglie se oddé
oné víře, která je nutná, aby se udržela tak dlouho, až její para
doxní úloha se splní. V rozporu s jakoukoliv pravděpodob
ností,^- rozporu s veškerým zdáním se bude domnívat, že její
bývalí spojenci vítají nápad býti vyhladověni, aby mohli býti
osvobozeni.“

Nikoliv Angličané, nýbrž Němci jsou „nástroji historické
nutnosti odstranit překážky a vytvořit základy pro nový rád
Evropy“ :

„Britannie, poháněná moci kategorického imperativů, bude
mezitím pokračovat v tom, že svým tlakem zvenčí bude nutit
Evropu jednotě a tímto způsobem spolupracovat na německém
cíli spájet Evropu jednotě zevnitř.“

Záplava agitačních lží nepřítele se pokouší skreslili velký
dějinný úkol Ríše: vytvořit a udržet zdravý evropský řád, který
by dovedl chránit práva národů našeho kontinentu proti světo
vému Židovstvu, světovému bolševismu a světové plutokracii.
Je to v rozporu se shora uvedeným poznáním nesmyslnosti brit-,
ského pokusu vzpírat se proti vývoji, vyrůstajícímu z historic
kých a přirozených skutečností. Kdo chce být čestný, musí
i v táboře našich nepřátel «inačit takovouto propagandu za
„dětinskou", jak přiznává John Middleton Murry:

„Vynalezli jsme novou morálku ad hoc, podle které někte
ré národy, kter^ nyní vedou válku, jsou zlé a my a naši spojen
ci jsou dobří. Oni jsou útočníky, my jsme obránci. Avšak tentai
pokus, viděn pod zorným úhjem dějin, je dětinský.“

bomby
a

kultura

Dr. Alžběta Birnbaumová:

Barok v
Čechách ^ -

odemí věda o umění je diagnostikou psychoIogickýcH
zjevů lidského života na základě výtvarných projevů.

Podle léto methody^byla r. 1924vypracována objevná slin
die prof. V. Birnbauma „Barokní princip" - a dnes víme,
že barok nevyskytl se jen jednou v dějinách lidstva,
totiž v 16.-18. sloh, že se vyskytl již několikráte před
lírů, ale že ve jmenované periodě • projevil se pro
naše vědní možnosti a pro možnosti našeho pozná
vání. nejmarkantněji, dokonce lak markůnině, že leprvo
tehdy dosial svoje jméno, pod jehož rozsah pojmový za
hrnujeme nyní celou řadu zjevů předchozích a obdobných.
Toio jméno není však nikterak pochvalné a ačkoliv není
jeho etymologie dosud vysvětlena, přece je jisto, že má
přízvuk hanlivý. Ve středověké logice Aaznačuje prolimluvi

%
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v daném soudě, v románských jazycích, zejména v portu
galštině, cosi nepravidelného,_ pokrouceného, prolipnroze-
ného» V původním označení slohových forem tímto jménem
měl se tedy ozývali protiklad významu klasický a klasika,
které byly koncem 1'8.stol. opět přijaty za normu - ale niko
liv již obsahující onu tvůrčí potenci, jako kdysi v renesanci,
nýbrž právě jen jako reakce. Reakce ostatně zcela přiro
zená - neboř to, co přichází, staví se vždy negativně
předchozímu - proti stárnoucímu a vyžívajícímu se baroku.
Tuto nepřízeň přejala potom i romantika - a teprve v osm
desátých letech minulého století badatel Albert lig počal o
baroku uvažovali jako o výtvarném zjevu par excellence a
rehabilitoval ho. Ale teprve současně dospěli jsme jeho
plnému zhodnocení.

'Tato „cesta za barokem" má velký význam nejen pro
okruh vědecký, ale zejména u nás i celonárodní. Ačkoliv již
gotika vytvořila u nás pevné a nerozborné kulturní funda
menty, přece teprve barok dal typický výraz našemu kraji,
našim městům a vesnicím a zanechal bohatě početné památ
ky ve všech odvětvích tvorby a dal hlavní tóninu a ráz
našemu folklóru, jenž se nesprávně nazývá lidovým uměním.

Je to pochopitelné. Neboť je* to onen teplý, lidský a
radostně jásavý ráz, ona jakási citová přimykavost, obsaže
ná v každém barokním celku i každém barokním detailu, ať
již je to řada vlnících se domovních štítů na náměstí, ař
je.to křeslo, či skříň, rozesmáté a hravé skupiny andílků na
oltářích kostelů.i konečně obrysy paláců - které vytvářejí
základní melodii našeho domova:"Bohužel, že nám vrozená
chtivost novoty bezohledně zničila tolik z těchto krás, které
bychom dnes špendlíčkem hrabali a prstíčkem kopali!

Není druhého slohu, který by byl přiléhavějším^výra-
zem bezstarostnosti a slunné pohody života a jeho radostno-
•li. A tento jeho zevnější charakter odpovídá skutečně i vě
decké analyse barokního slohu. Tvorba vůbec a umělecká
tvorba zvláště je snaha člověka podrobili si hmotu lak, aby
úplně a naprosto podléhala jeho vůli, aby mu kladla pokud
možno nejmenší odpor a aby ovládaje jí lak, jako poslušný
-nástroj mohl jí a v ní uskutečnili svůj sen o kráse, svoji před
stavu krásy. - Zmáhání hmoty a představa o kráse vyvíjejí
se v každém období souběžně a vzestupně. Na počátku vý
voje každé slohové etapy je období, v němž uspokojení nad
zvládnutím technických problémů je tak veliké, že se kryje
s uspokojením estetickým a vyplňuje nitro tvůrcovo radost
nými pocity zcela a úplně. Kdyby duchovní komplex člo
věka záležel pouze v rozumu a vůli, pak by se takovéto
technické zmocnění se hmoty #ialo trvalým stavem jeho
výtvarného projevu. Tomu však tak není. Je tu ještě cit,
který nakonec je vždy nej silnější mohutností naší psychy,
který je spolu nejzákladnějším, prvním, ale i posledním
podněcovatelem lidských činů. Ten nakonec nelze uspoko
jili ničím, ten směřuje vždy absolutnu, dokonalosti —jíž
ovšem dosáhnouti nelze. Ale jakkoliv toto dobře víme, přec
vždy a znova je to cit, žádostivost citová, která působí na
vůli a tato opět na rozum, a vyžaduje na nich neúprosně
vždy další a další objevy, zlepšení - i ve světě formovém,
i ve výtvarné oblasti.

V léto oblasti pak, v onom okamžiku, kdy hmota byla
zvládnuta po stránce technické a účelové, přechází vývoj
pod diktátem citu do dalších výbojů, kdy skutečno je pře
hodnocováno ve formu nadskutečnou, illusivní, snovou.
Tehdy nejde již o nic méně než o estetiku samu, i za cenu,
že formy takové bude dosaženo protimluvem, tektonickou
nelogičností, hříčkou. A tehdy právě nastává údobí baroka.
Slohotvárnár a umělecká vůle dává tu iniciativu přetvoře
ní přepodstatnění všech silotvorných zákonů, povzná
ší se nad reálnost přírodních sil a činí je služebnými své
představě. Je to stav úplného ovládnutí skutečnosti tvůrčí,"
abstraktní myšlenkou, je lo dosazení abslraklní u-
tnělecké skutečnosti na místo přírodou da-
Zié skutečnosti hmotné, konkrétní. Je to poslední
cíl, němuž vývoj slohový v každém období směřuje s fa
talistickou.nutností.

Je pak zcela přirozeno, že takovýchto výsledků lze do-
eáhnouli nebo že nim lze dospěli teprve tehdy, když celý

okruh lidského myšlení se zharmonispval a vyrovnal, když
člověka netrápí problémy nerozluštěné, když nastala doba
pohody a klidu, kdy je čas ffa pomalou a rozvážnou práci
trvalých a neměnných hodnot. Každé údobí počátků je for
málně drsné, nehotově’ a uspěchané. Je experimentátorské a
hledající. Vrcholné období - barokní — je ono, které na
lezlo, které má formy plynulé a hladké —a trvale potěšující
naše smysly i duši.

Trojí etapa baroku.

Barok evropský 16. až 18. stol. vyrůstá z renesance, jež
chtěla a měla býti návratem antice, což bylo - jako každý
romantismus — neproveditelnou věcí. Renesance byla ná
rodním podnikem Italů a jsouc nezcela jasná ve volbě pro
středků, forem i v cíli svém, vyžila se velmi krátce ve svém
čistém projevu a protože přejímala výzdobné motivy z an
tiky římské, t. j. z antiky pozdní, vlastně z antického baroka,
připravila zcela organicky půdu baroku evropskému, jehož
vnější motivika, ať jest to akant, pilastr, římsoví a j. jest
převážnou většinou převzato z dílny a fantasie pozdně
římské. ^

Leč barokní princip nespočívá ve vnějším projevu for
málním, nýbrž tkví ve vnitřní dynamice. - Po překonání
prvého stadia ve výtvarném dění, kde hmota vůbec nějakým
způsobem podvolila se snaze člověka po svém tvárném
ovládnutí, nastupuje druhé stadium, kdy vlastnosti hmoty
(tíže a objem) dostávají se do jakéhosi vyrovnání s touhou
po krásném, přesném tvaru, jaký tkví vytvářejícímu na
mysli. Na tomto stadiu poznává člověk, že hmota jest mrtvá,
že je zcela ovladnuielná a že mu nic nebrání, aby si z ní
neučinil nejposlušnější nástroj svého uměleckého cítění, jež
směřuje,- jak bylo řečeno, vždy illusivnímu nadskutečnu.
A to jest právě onen rozhodující okamžik, v němž, jak zji
stil Birnbaum, nastává období baroka. Sloholvárná lidská vů
le dává iniciativu přetvoření a přepodstatnění všech
tektonických (silotvorných) zákonů, povznáší se nad reál
nost přírodních zákonů a činí je služebnými své představě.
Je to stav úplného ovládnutí abstraktní skutečnosti tvůrčí
myšlenkou.

Birnbaum dokládá tuto svoji thesi výkladem o vytvo
ření nadpraží oken na kostele sv. Petra v Símě a facady
musea Kapilolinského tamže, kteréžto oba monumenty jsou
díly Michelangelovými. V jednom i v druhém případě jde
v zásadě o to, že tektonické detaily jsou podřizovány umě
lecké vůli do té míry, že slouží jen estetickému učlenění,
když byl popřen jejich vlastní účel. V prvém případě prolo
mení římsy zatížené těžkým obloukem vyjadřuje nadvládu
myšlenky nad hmotou, právě tak jako v druhém případě
nosné sloupy, přisunuté ké straně pilířů, jsou již jen motivem
dekorativním.

rámci vývoje vlastního baroka vidíme potom trojí
etapu, která však nepostupuje v časové souběžnosti. Je to
barok monumentální, klasický a perspektivní. Představitelé
těchto směrů jsou: Michelangelo resp. Bernini, Palladio a
Borromini. Barok monumentální a klasický vyvíjejí se vlast
ně současně a navzájem do sebe zapadají. Teprve barok
perspektivní tvoří nástavbu jich obou, která směřuje již

čistě estetickému a ilusivnímu účinu a jest vlastně esen
cí barokismu. Teprve tento směr využitkovává nové poznat-
k\ zužitkování efektů perspektivních zkratek a účin hry
světla a stínů. Operuje se souhrou a se symfonií vlnících se
a prohýbajících se linií, které teprve v oku diváka působí
jako celek.

Je přirozeno, že každé dosažení vrcholu znamená pro
člověka a jeho tvůrčí kon zároveň začátek sestupu. V ba
roku nedosáhlo jenom umění toho estetického vrcholu, kte
rý dává člověku pocit rozkoše nad ovládnutím hmoty, nýbrž
celý život člověka barokního počínaje jeho květovaným
oblekem a konče květnatými frázemi a fiíulaturami, složitou
společenskou etiketou a přetvořením přírody samotné v
architektonickou zahradu, byl ve znamení vrcholného for-
ma'ismu a teatrálnosti. Důslednou reakcí nastává koncem
XVIII. stol. zlom a „návrat přírodě", který jest pak po- V
velem nástupu současného dění.
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P ř í o h o d a r o k u d o C e o h.

Barok, který vznikl záhy po počátku XVI. stol. v Itálii
v dílech Michelangela, Palladia, San Galla a jiných, při
chází nám do Cech poměrně pozdě, přibližně asi 100 let
po svém zrodu a není přinesen ve formách čistých. Prvním
jeho heroldem jest Matyášova brána na hradě pražském,
která jest připsána Scamozzimu a je datována rokem 1614.
Tato brána, při zachování všech pravidel výstavby bran,
jest prostoupena přece zvláštní dynamikou a její povrch,
pokrytý bossaží, jest rozehráván kontrasty světel a stínů.
V celé její struktuře ozývá se však něco, co nám připomíná
barok nizozemský, který rtám v pracích nikoliv architek
tonických, nýbrž truhlářských, řezbářských i zlatnických
přicházel návštěvou již v době Rudolfa II.

Jsou to pak zejména otcové Tovaryšstva Ježíšova pev-
ně u nás usazení od pol. XVI. stol., kteří již před počátkem
30leté války na svých stavebních podnicích nechávali u-
platňovati nové proudy italské. Lze to cititi již na přestavbě
chrámu sy. Salvátora v Klementinu, viděíi polom zejména
na prvním skutečně barokním kostele Panny Marie ve Staré
Boleslavi, který jakožto poutní 'místo, vzniklé z jesuitské
iniciativy, byl postaven v letech 1617až 1623stavitelem Ja
kubem Evaccanim. Kostel tento jest prvním u nás příkladem
prostého monumentálního baroka italského a typickým je
suitským kostelem té doby.

Současně, ve 20. letech XVII. stol., počíná realisovati své
stavební sny velkorysý muž našich dějin, Albrecht z Vald-
štejna. Staví především svůj nákladný palác v Praze a
skromnější, nicméně rozsáhle sídlo v Jičíně. Zatím, co na
vnějšku Valdštejnského paláce v. Praze doznívají některé
detaily, které lze odvodili z předlohových knížek kreslířů
nizozemských, jest to zahradní loggie tohoto paláce, která
jako kdyby byla pod chmurné nebe naší vlasti přesazena
přímo ze slunného pobřeží janovského. Opět zde známe
dobu stavby (1623- 27) a jméno stavitele Andrea Spezzaj
avšak navrhovatel není ještě bezpečně určen. Názory ko
lísají mezi připsáním tohoto díla Giovanni Pieronimu a
Baccio Biancovi, který zcela určitě vyzdobil tento zahradní
velesalon krásnými freskami.

Válečný neklid jen na čas přerušil kypivou tvůrčí, sílu
barokního stavitelství. Jesuité již dávno před ukončením
války pověřují Carlo Luragha úpravou svého kostela sv. Sal
vátora, kde vlastně po prvé vidíme rozehrávali se ono bo
hatství štukové výpravy, které odtud nadále bude nezbyt
nou součástí každé architektury tohoto slohu. Jakmile potom
v r. 1648válka byla definitivně ukončena, nastává v Praze a
v Čechách úžasná stavební činnost, jejíž intensita se nezesla-
buje vlastně ani po stu letech. Jsou to opět na prvém místě
jesuité se svými stavbami pražskými (průčelí kostela sv. Sal
vátora, výstavbou Klementina do ulice Křižovnické, koste
lem a kolejí ,sv. Ignáce na Karlově náměstí, profesním do
mem a kostelem sv. Mikuláše na Malé .Straně atd. i na ven
kově, na př. Březnice, Klatovy, Hradec Král., Jičín a zejména
výstavbou velkého poutního místa na Sv. Hoře) zahájili
činnost, která úplně přetvořila vzezření nejen našich měst,
ale i našich vesnic. Příklad jejich byl následován i ostatní
mi řády i klérem světským. Nezaslíněně jde vedle této sta
vební činnosti církevní i stavební činnost světská a to nejen
šlechtická, nýbrž i měšřanská, vyúsťující nakonec až do ba
roků selského.

Čtyři stavitelská období v Cechách.

V bohatě početné řadě památek, z nichž ještě i naše oko
se může těšili, nebylo by se možno ani Vyznati, kdybychom si
ji poněkud neučlenili do časového přehledu, v jehož jed
notlivých etapách vytkneme pouze nejvýznačnější příklady.
Jest zajímavé, že celou onu více než stoletou dobu trvání
barokního slohu u nás lze dosti přesně uěieniti na čtyři
čtvrtiny. Ve 3. čtvrtině XVII. stol., která' byla připravena
počiny jesuitů a průlomovým zásahem Valdštejnovým, na
cházíme jako charakteristický monument stavitelství kostel
ního Sv. Horu a stavitelství světského Černínský palác na

Hradčanech. Jest to doba, kdy u nás pracují doposud vý
hradně jen stavitelé italští, kdy štuková výzdoba zcela pře
vládá a má ráz někdy až těstovité plastičnosti (ornament
boltcový). Francesco Caratti, který byl povolán Humprech-
lem Janem Černínem ke stavbě největšího šlechtického pa
láce, který vůbec existuje, stal se udavatelem módy a pro
jektantem celé řady jiných staveb, jichž výčet za dnešního
stavu bádání není dosud ovšem zcela úplný. Jistě byl zú
častněn i na výstavbě Michnova paláce a jiných pražských
i venkovských staveb. Y jeho slohu do monumentality, která
imponuje severskému stavebníku především, mísí se některá
klasicisující prvky, na.př. souvislé řazení pilasirů a struk
tura vnitřní disposice.

Čtvrtá čtvrtina XVII. stol. jest charakterisována jménem
Jean Baptisty Malheiho, pořímštělého Francouze, kterého
přivedl do Prahy v roce 1673 arcibiskup Valdštejn. Hlavním
jeho dílem jest zámek Troja u Prahy, vystavěný v letech
1678 až 1685, který jest první suburbánní vilou —to jest le
tohrádkem, určeným pobytu na 'venkově —první severně
-od Alp, jež byla vystavěna pod přímým vlivem římské vi
lové architektury. Mathei vytvořil v Praze dále kostel Kři-
žovníků, palác Toskánský, část kláštera na Strahově, arci
biskupský palác (jehož fasáda byla ovšem později změněna)
a zasáhl i na venkov. —Římská tradice našla svého násle-
dovatele v D. Martinellim, jehož hlavní činnost odehrála se ve
Wienu, který však pro Prahu vytvořil pravděpodobně pro*
jekl paláce Šternberského na Hradčanech. Je to jasný, přesná
učleněný systém, lisén, kordonových pásů/ čistotně vytvá
řených profilací říms s nosově vystouplým geisonem, kterým
s velikou elegancí a uměřeností používá plastického dekoru
štukového —jež charakterisuje tento slohový odstín a stává
se východiskem celé veliké řady staveb městských i ven
kovských. Když na př. počíná meliorisace hospodářských
budov kolem r. 1700 a později pronikat na opět prosperu
jící šlechtické velkostatky, nalezneme tuto strukturu
fasádového učlenění •jako dobrou dafovací pomůcku pm
stavby jinak zcela anonymní, umělecky sice nevýznamné,
nicméně celkový útvar našeho venkovského stavitelství
zřejmě zušlechťující.

Následuje údobí prvního čtvrtstoletí XVIII. věku. Zda
nastupuje již plná zralost slohu jeVící se v bohatém rozví
ření hry světel a stínů, tak typické pro všechno barokní a
zde také po prvé v dílech dosud neznámého mistra, staršími
dějepisci umění označovaného jako Christof Dientzenhofer
otec — objevují se první ohlasy perspektivního baroku
borrominovského a guarinovskéhó ražení. Patří sem z kostel
ních staveb na př. chrám Sv. Markéty v Břevnově (1708 až
1715), jehož půdorys jest vytvořen na principu kulisovitého
prostupu sférických těles, kterým se prostor v ilusivní per
spektivě prohlubuje. Na témže principu jsou vybudovány
v téže době základy lodi kostela sv. Mikuláše na Malá
Straně, jehož vlastní výstavbu provedl později Ignaz Kilian
Dientzenhofer. Ve stavitelství světském rozvíjejí se základy
dané dobou předchozí, zvyšuje se theatrálnost a ilusivnosl,
bohatá skulpturální výzdoba přetváří facédy zámků v o-
tevřená jeviště pro souhru postav alegorických a mytholo
gických. - Typem pro městský palác jest stavba hraběte Pří-
chovského ve Vlašské ulici, podle pozdějších držitelů zva
ná Lobkovický palác, dále palác Morzinský, Thunovský a j-
Z venkovských staveb v tomto období, již neobyčejně čet
ných, jmenujeme na př. jen zámek Příchovice u Přeštic^
v jehož oválném středním risalitu skrývá se bohatě vyzdo
bený sál, jenž jest nezbytným bohatě vyzdobeným jevištěm
pro divadlo ceremonielního barokního života.

V tomto čtvrtstoletí vyskytnoú se však v našem baroku
ještě dva ojedinělé, nanejvýš zajímavé projevy výtvarné.
Jest to především úkaz tak zv. barokní gotiky. Některé chrá
my starých cisterciáckých opatství, které od pohrom husit
ských až do této doby nacházely se v troskách, jsou znovu,
vybudovány a to ve formách zcela zvláštních, které napo
dobí štruktúru slohu gotického. Jest-to zejména kostel kláš
tera sedleckého, vybudovaný Pavlem-Ign. Bayerem v letech
1700 až 1707, dále díla zajímavého architekta Jana Santini
Eichela, z nichž jmenujeme na př. kapli sv. Jana Nepomuo-
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kého u 2ďáru a Želiv. Tato barokní gotika jest zjevem čistě
lokálním, českým, a nemá nikde jinde obdoby- Dalším, ve
lice důležitým momentem ve vývoji našeho baroka jest
zásah proslulého vídeňského architekt*- Johanna Bernarda
Fischera z Erlachu, podle jehož projektu vystavěl J. B'. Ca-
ňevalle palác Clam-Gallasův na Starém Městě Pražském v
letech 1715-1720. Sloh Fischera z Erlachu znamená naproti
vzduté a za plastikou povrchu i prostoru tíhnoucí archiiek-
lůře doby předchozí jakousi uklidněnost linií, jakýsi přechod
ke kresebnosti, která v sobě skrývá a naznačuje vývoj, jenž
povede potom k t. zv. klasicismu, lépe řečeno ke zcela ilu-
sivnímu slohu druhé. pol. XVIII. stol. Tento sloh bývá ozna
čován názvem styl Ludvíka XVI. Jeho ilusiynost nespočívá
tak jako v perspektivním baroku na onom prostupování se
sférických těles, nýbrž v malířské náznakovosti a jakési ku-
lisovité plošnosti.

Druhá čtvrť XVIII. století znamená vrchol barokního tvo
ření a to nejenom u nás, ale pro celou střední Evropu. Jest
to doba .práce geniálního Kiliana Ignaze Dientzenhofera,
pražského sfavitele, který, pocházeje z rodiny uměléckě, se
vzdělal dlouhými cestami po Itálii a pobytem v Paříži, kte
rá tehdy zářila v lesku svého „krále slunce". Prvním dílem
Dienizenhoferovým v Praze byl letohrádek pro Jana Václa
va Michnu z Vacínova, vystavěný před r, 1720. Od tohoto
prvého počátku stoupá význam a činnost Dientzenhofera
mladšího závratně. Jeho veledílem jest a zůstane výstavba
kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, v němž i stavebníci,
jesuité, naposled projevili svoji sílu a moc. Praha obdržela
dále od tohoto architekta kostel sv. Mikuláše na Starém

*Měsiě, dva kostely sv. Jana Nepomuckého (jeden na Skalce,
druhý při bývalém klášteře Voršilek na Hradčanech), prů
čelí Lorety a kostela sv. Tomáše, cie kostel sv. Bartolomě
je, přestavbu kostela sv..Kateřiny v Praze II a řadu paláců,
z nichž poslední byl Rieneck-Noslitzův, nynější • Sylva-Ta-
rouca na Příkopech. Také český venkov honosí se celou řa
dou prací Dientzenhoferových, z nichž zejména monumentál
ní jest kostel v Přešticích, dostavěný po jeho smrti, a kostel
ve Zlonicích, kde i farní budova jest jeho dílem. I jeho
drobných kostelíků jest po Čechách řada. Ke krásně polože
nému kostelu v Paštikách u Breznice přidružil se v poslední
době kostel ve Chvalkovicích u Plzně, rozeznaný a ověře
ný jako dílo tohoto mistra (arch. Koreckým).

Barok Dientzenhoferův jest barokem perspektivním, avšak
melodická plynulost jeho forem, neobyčejná elegance a
vnitřní monumentalita činí ho representantem zvláštního
slohového odstínu barokového, který můžeme nazvali baro
kem středoevropským a který nemá obdoby ani v Itálii, ani
ve Francii. Naopak země, které tvořily jádro střední Evro
py, jsou jím zcela1ovládnuty.

Doznívání a vliv na lidové umění
" :Kilian Ignaz Dientzenhofer umírá r. 1751. “Po něm ne

vyskytne se již žádný tak silný a průbojný zjev. Jak přiro-
zeno, móda še mění a z forem monumentálních přechází do
hravého rokoka, do slohu Ludvíka XYI. a konečně do kla
sicismu. Jsou to opět Italové, na př. Amselmo Luragho (pa
lác Kinského na Staroměstském náměstí), N. Paccassi (tere-

• riánské křídlo pražského hradu), Palliardiové a jiní a jiní,
kteří zaplňují -pražské ulice i náměstí venkovských měst no
vými fasádami a do prospektů krajin vestavují nové a nové
zámky, kaple a kostelní věže.

Počinem zcela význačným v této době jest stavba colo-
/ redovského zámku na Dobříši, na níž sé účastnil vedle Ita

la Servadoniho také Francouz J. R. de Cotte a průčelí .arci
biskupského paláce na Hradčanech, dílo Jana Josefa Virčha.

Kostelních staveb v této době téměř není, zato však by^
la to právě ona, která naplnila stávající interieury přeroz-
manitým divadlem bohatě vyřezávaných, zlacených a po
lychrómovaných oltářů s jejich.andělíčky a sochami svá
tých a světic.

V přehledném souhrnu, jaký jsme podali, není možno
věnovati místa úloze, kterou hrála v baroku zahrada. Opa
kujeme jen to, co jsme již několikrát řekli na jiných mís

tech, že totiž barokní zahrada jest kvintessencí barokismu
vůbec.

Závěrem zdůrazňujeme pak jeden fakt: Čechách ne-
nabýl nikdy půdy racionalistický empire ani romantismus.
Byly pouze přechodnou módou, která vé vlastní tvůrčí
oblasti nezanechala u nás stop. Zato však - podobně jako
i v oněch středoevropských zemích, v nichž se vyskytl ko
lem poloviny XVIII. věku zvláštní barokně Slohový od
stín dientzenhoferovský, zavládne u nás kol r. 1850tak zv.
druhý barok,- nebo také druhé rokoko, v němž doznívají
všechny líbezné tóniny baroka až do úplného zmlknuti.
V téže době na venkově rozkvetlo a rozvinulo se tak zv.
lidové umění, jehož krojová pestrost i lomenice statků, ma
lované skříně i obrysy kapliček nejsou ničím jiným, než
parafrásemi vlastního baroka dávno minulého. Z tohoto li
dového baroka potom naši slavní malíři a hudebníci, Má
nes, Smetana a jiní, berou popudy pro svoje díla. Tímto ko
loběhem přežívá potom barok vlastně až na naše dny a
paprsky jeho radostnosti pronikají až do našich zešeřených
dnů.

...— \
I

evropské společenství

A. F. Š l c :

Goethe a naše hymna
T)ři nedávném šedesátém výročí otevření Národního di-
JtT vadla jsme se vraceli ve vzpomínkách pramenům
tvořivého nadšení a uvědomění, které překonávalo nepřízně
doby a vdechlo ušlechtilé stavbě prvního českého divadla
národní duši. Kdybychom hledali nejlepší vyjádření pocitu
českého člověka divadlu v době1obrození, pak je najdeme
v písni Kde domov můj, která po prvé zazněla na jevišti
v lidové hře Fidlovačka dne 21.prosince 1834ve Stavovském
divadle. Její autořrTyl a Škroup ovšem netušili, že právě ta
to píseň slepého houslisty Mareše, devatenácté hudební
číslo hry, zasazené do bujného veselí nuselské lidové slav
nosti, se stane klenotem národa, výrazem jeho lásky do
movině, zpěvnosti, lyrismu, víry a družnosti. Tajemným
procesem zrání a rozkvětu, který nazýváme znárodněním, do
sáhlá píseň Kde domov můj mohutné krásy a moci, neboř
v ní byla zakleta Tylova láska národu a vlasti, která strh
la i méně zaníceného Skroupa oddanému, hymnickému po
vznesení hudby. „Nikdy předtím ani .potom nepodařilo se
mu již dosáhnouti této mety: býti tlumočníkem citů celých
davů,"praví o Skroupovi Josef Plavec ve své velké mono
grafii Josef Skroup (1941),a připojuje: „Jen tím, že se Skroup
(tak jako Tyl) ve chvíli, kdý tvořili Fidlovačku, cítili jednot
ní, bá totožni se zástupy stejně věřících, jen tím, že před
stavě citů celého množství přidali nejžhayější rozeplání své
— vzepjali své tvořivé síly až h nejzazším hranicím, do
stupným jen kolektivně tvořícímu umělci. Kde domov můj
se nestalo hodnotou obecnou teprve po svém rozšíření mezi
lid a mnohonásobném yrůstu do všeho českého života: tato
píseň byla hodnotou vysloveně společenskou již při svém
zrodu."

Tylovi byl v této písni i v celé Fidlovačce cizí záměr sen
timentální, který mu byl později podkládán falešnými vy
kladači, neboť věru stačí studovat geneái hry, abychom po
chopili její obrodnou myšlenku a průkopnický význam
v historii českého «dramatu. Neutíkal se v ní do mlžné histo
rie, ani do světa pohádek, nýbrž přímo do kvasivé, živé, jar
ní reality pražského života ve snaze, vytvořit proti obhroub-
lým překládaným fraškám dílko horce domácí a původní,
které by kromě osvěžení poskytlo Pražanům mravní a ná
rodní posilu. Palčivé rozpory sociální, zdravé jádro lido
vých vrstev, mravy panstva, vratké základy inteligence a
svět chuďasů - to vše zachytil Tyl v kukátku půvabné
Fidlovačky. Píseň, která se později stala hymnou národa,
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byla íedy zasazena do živné «půdy skutečnosti s vzácným
rozmyslem a bez planého vlastenčení. Její text vyniká pro
stotou a cudností, která je znakem každého posvěceného
díla. Vyslovuje zcela určitě a s nejvyšší mírou lásky jistotu,
vzbuzenou v srdci při pohledu na krásy domoviny. Bez pa-
Ihosu a nadnesených obrazů se „zpěv z lidové hry dovedl
povznesli až nejčestnější funkci — hudebního symbolu
českého společenství". Ano, je zřejmé, že se tu Kde domov
můj „svými kořeny stýká s nejskvělejší ideou všeho českého
kulturního úsilí XIX. století, s ideou Národního divadla" (J.
Plavec).

O písni byla již napsána celá literatura a spousta drob
ných studií. Zvlášť důkladně byla studována otázka její pů
vodnosti, neboť v tomto směru byla naše literárně-historická
věda vždy velmi pozorná. V hudebním zpracování Škrou-
pově byl hledán ohlas operní melodiky (počátek nápěvu při
pomíná motiv z Rossiního Viléma Telia), nebo Mozartovy
Koncertní symfonie Es-dur (vedlejší motiv), ale také silný
vliv našich národních písní (J. Hutter). Dílo Plavcovo pak
dokazuje, že nápěv Kde domov můj je jedním ze základních
typů Skroupovy melodiky a že zahrnuje v .sobě iialisující
ípěvnost, vřelost, ohlas dobové romantické sentimentality
(jež zde byla. ovšem výrazem silného, opravdového citu).
V melodii je jakoby ve zkratce obsažen opravdu celý Skroup,
neboť její názvuky lze sledovali jak v německých operách
Skroupových, tak i v jeho písních. Tím pochopitelnější je
pak široká i hluboká působivost melodie Kde domov můj,
dojímající i cizince, kteří ji mohli záhy vyslechnout na kon
certech českých pěvců, hlavně barytonisty Jana Píška a ba
sisty Karla Strakatého, jehož jméno je provždy spojeno s
prvním přednesem písně ve Fidlovačce. Dlužno také při
pomenout, že český text byl po prvé otištěn v pražském ně
meckém listu Bohemia (23. prosince 1834)v referátu prof.
Mühlera o představení Fidlovačky, které tu bylo posuzo
véno příkře, ale s poukazem na poetické hodnoty písně Kde
domov můj. Za rok pak byla píseň pojata do Chmelenského
věnce ze zpěvů vlasteneckých, odkud se rozlétla do všech
koutů země.

Píseň vyjádřila a osvětlila pojem vlasti, dlouho zastřený
romantickou rouškou, a pronikala rychle na český venkov
(v Praze ji hrávali harfeníci) a dala podnět ke krajovým va
riacím hojným parafrázím. Oblíbil si ji prý Mácha a
její podnětnost lze doložit básnickými skladbami, které jsou
apothesou domova v duchu Tylově, tedy bez ozdobných ti-‘~~
rád a strojených příměrů, tze mluviti o velebné věcnosti a
čistotě představ, které uvolňoval dojem z Tylovy písně, je
jíž tradice vedla v hudební sféře Smetanově Mé vlasti.
Působila i na výtvarníky, třebaže neměla bojovných prvků,
neboř obsahovala pravé hrdé češství, životně a optimisticky
se hlásící do evropského duchovního svazku. Nejblíže měl
písni Josef Mánes, který v Domově vystihl nejen hudebnost
a zpěvnost českého lidu, ale též Tylovu vznosnou myšlenku
měkké harmonie našeho kraje a člověka. Již v době Smeta
nově zanikly pokusy, nahradit Kde domov můj jinou hym
nou, ale byla to bláhová myšlenka, neboť prostá skladba,
určená pro jeviště, již ztratila svůj původní význam a získa
la vzácnou, spontánní transformací v organismu národa podobu jinou, kultickou. Přešla nám do krve a německý lyrik
R. M. Rilke vytušil v básni o Tylovi —při pohledu na jeho
chudou hereckou světničku - (byla zřízena na české, ná
rodopisné výstavě) autorův nejhlubší pocit: „Však byl by zů
stal stůj co stůj —a nešel z Cech. On vlákny všemi —byl
připoután. Chci zůstat v zemi" lak řekl by, „kde domov
můj" (přel. M. Kareš).

Spoj itosi českého a německéhoobrození.

Zajímavé poznatky přinesl rozbor Tylova textu, na jehož
původnost, stejně jako na thématickou nezávislost jiných di
vadelních a básnických děl té doby — nelze klásti přísná
měřítka. Práví poznáváním prvotních podnětů se nám na
skytla možnost srovnání, jak se naši tvůrci divadla i hudby
vyrovnávali s evropskými proudy a jak přetvářeli hlavně
německé vzory a vlivy. Proti pouhému napodobování a hru

bému překládání divadelních her vyzdvihl Klicperův žák
Tyl potřebu skutečné tvorby v novém duchu národním, tře
baže též- intensivně prožíval náladu doby a ohlasy silné
poesie německé, jejíž stopu obsahuje právě píseň Kde do
mov můj. Je to ohlas Goethovy tehdy velmi známé písně
Mignon, která zazněla již roku 1821v Turinského truchlohře
Angelina (Ludmilina odpověď na otázku Kde vlast je tvá?).
O vztahu Turinského i Tyla působivé Goethově písni
Kennst du das Land

... píše M. Hýsek ve své monologů J. .
Tyl (1926),kde poznamenává, že oba „vnesli do estetického
roztoužení Mignonina po krásné Itálii vlastenecký motivčeský. Tyl byl okouzlen postavou Mignon z Goethova
Wilhelme Meistera tak silně, že se mu její profil vracel i vjiných spisech a přímo v parafrazi její písně. Obliba Mignon
byla v době obrozenectví u nás všeobecná, tvořily se i krouž- \
ky jejích ctitelů. První ohlasy můžeme zaznamenali již u A.
Marka a^J. Jungmanna v roce 1818.„Snad kolovala-v opisech
či aspoň v ústech a- v paměti přátel po česku, snad celá,
snad jen několika verši, snad jen intonací, a pravděpodobně
nikoliv jako jediný český převod, neboř máme zachovány
u Máchy i u Tyla ještě jiné české intonace prvního veršejakožto začátek písně známé," píše tf tom K. Polák ve studiiZnas onen kraj, kde domov můj (ve sborníku Kde domov
můj, uspořádaném H. Humlovou r. 1934v Brně).

Od uvedení Turinského Angeliny do vzniku Tylovy
písně uplynulo 13let, ale-i v tomto období působila Mignon,
na naše básníky (parafráze Kollárovy a Celakovského), zejména na význačného goeihovce J. K. Chmelenského, z je
hož Básní je možno připomenout píseň Mé vlasti. V roce
1934poukázal F. Strejček také na píseň F. J. Vacka Kamenic
kého Kde můj je kraj, kde má je vlast, která je jedním z posledních mignonských popudů napsání Tylovy písně.
Goethe íedy velmi zúrodnil touto Mignon půdu, z níž vzešla naše hymna. Tyl vyloučil onu typickou nostalgii Mignon
po daleké zemi, a nahradil ji verši, pevně přimknutými
jasné otčině, vystupující přímo před synovskými zraky.
„V době takové oblíbenosti Mignoniny písně lze sice uvažovat, je-li tu spíše vliv. obecného ovzduší ' písničkářského
nebo působí-li přímo sama Goethova píseň, jejíž znalost je
přece u Tyla několikrát doložena zcela nepochybně, ale na-
prosfo jisté jest, že Kde domov můj patří do rodiny písně
Znáš onen kraj ... jakožto východiska prvotního. Kromě to
ho i stavba obou slok, které se začínají otázkou po oné zemi,
potom pokračují líčením jejíclr krás a končí se oslavným vý
razem lásky ní, je zřetelně mignonská, ař už byla obmě
něna jakkoliv, třeba i s příkladem oblasti jiných vlaste
neckých písní, ať českých, ,ař německých" (K. Polák).

Ve studii ovzduším a pramenům Tylovy písně Kde
domov můj (ve výše jmenovaném sborníku) hledá V. Jirát
další vlivy, které oklikou vycházejí rovněž z Goetha, ně
jakou starší báseň německou, která již sama použila Goethova
motivu na oslavu domoviny. Jirát osvětluje historii motivu
Kennst du das Land-v německé literatuře a zastavuje se u
písně Paula Wiganda, níž má Tylův text nejblíže. Zdůraz
ňuje však, že zde nejde o předlohu v pravém slova smyslu,
nýbrž účinný motiv, který byl uvedl do oběhu velký bás
ník, a který se stal obecným majetkem. Je tedy zřejmé, že
čeští zpracovatelé se vlasteneckou parafrazi Goethova vý
tvoru vřadili do hojné a živé tradice literární, naznačuje
Jiráťa praví v závěru: „Důležitější je však zjištění, že iu
nejde ani tak o projev českého goethovství, jako o souvislost
českého obrození s vlastenectvím německých bojů za svo
bodu., Píseň Tylova» zapadá konec konců, motivicky do o-
vzduší vlastenecké poesie německé. Nový důkaz toho, že
českému obrození neporozumíme dokonalé, dokud nebu
deme stále -a stéle přihlíželi zcela obdobným proudům
v Německu za této doby." Připomeneme-li ještě, že také Ty
lova píseň působila naopak na německé autory, pak snadno
poznáme společné proudy, utužující českou a německou
vzájemnost. Hymna Kde domov můj tedy zapadá do goe-
íhovského článku v naší kulturní historii a výrazně doku
mentuje kulturní společenství německo-české již v době
našeho obrození.

t —
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výchova charakteru

J an Pelarti:

Česká povaha a jeji výchova

\ T noho již bylo psáno o naší národní povaze. V posledním
JlYI. půlstolelí zabývá se jí i nělcolik samdslalných prací.*)
Vzbuzují však pochybnost, podařilo-li se jim českou povahu
vystihnouti plně a správně. Buď vyzdvihují jednostranně
naše národní vady a celkový posudek pak vyznívá pesimi
sticky, anebo čtenář nabývá dojmu, že vlastně se nijak ne
lišíme od ostatních evropských národů. Obojí jest omylem.
Národní povaha vykazuje nejen vady, ale i přednosti, takže
má-li býlí obraz správný, musíme hodnotili obé stejnoměrně.
V přírodě není stejnosti. Liší se vzájemně jednotlivá indivi
dua, nutno tedy přiznali zvláštní svéráz i každému národu.
Ač doba liberalismu měla nesporně nivelisující vliv, přece
nesetřela všechny rozdíly národní. Jsou ovšem někdy sotva
znatelné, omezujíce sé na několik málo podstatných rysů,
ale přece jsou. Mluvíme o vznětlivém jihozemci, o chladném \Seveřanu a pod.

Dojista nechybíme, považujeme-li povahu národa za ja
kýsi průměr povah jednotlivých jeho členů, za - přírodním
prostředím podmíněný — souhrn vlastností duševních i tě
lesných, jež po staletí vždy se objevují u většiny jeho pří
slušníků, nehledě ovšem různým stupňům tvrdosti jednot
livých národních vrstev, či odchylkám-vyvolaným dobou.

Povaha není nezměnitelnou. Lzena ni působili v dobrém
i špatném smyslu. Ani dějinný vývoj životních osudů národa
nezůstává bez vlivu na utváření jeho povahy,.ač naopak sám
jest do značné míry jejím důsledkem. Mnohá životní tra
gedie bývá zaviněná.

Naše povaha v minulosti.

Uznáváme-li povahu národa za výsledek dědičnosti aprostředí, nemůžeme vycházeti o'd nějaké všeobecné slovan
ské povahy, poněvadž slovansky kmen v sobě zahrnuje
četné národy, žijící v různém prostředí a tudíž vzájemně sepodstatně lišící. Díváme-li se již do minulosti, není zvlášt
ního důvodu, proč bychom měli vycházeti právě z doby,
kdy dnešní různí národové ještě splývali v jednotném kme
ni slovanském, a proč nemáme raději jiti ještě dále až do
doby, kdy Slované společně s Germány vyrůstali z jednoho
kořene. Srovnáme-li povahu starých Germánů, vylíčenou vTacitoyě „Germanii" s povahou starých Slovanů,.,jak ji např. uvádí Prokop caesarejský, císař Mauricius nebo císař Lev
Ví* Moudrý, nenalézáme mnoho a podstatných rozdílů. Za
tisíc let později Rakušan Rohrer shledává, že „unter gleichen
Umständen

^
ist sich auch der Deutsche und Slave so ziem

lich gleich („Versuch über die slavischen Bewohner der
öst. Monarchie” 1804).

Cechové jsou národ kmene slovanského a plemene in-doé.ľ,ropského
', Clli Vdogermánského. Jejich rasové složení

neliší se valně od německého. Podle prof. Matiegky jest včeském naiodě poměrně největším dílem'1zastoupena rasa al-
pinská a vedle ní celkem stejným dílem rasy nordická, dinár-
ska a východobaltická. Duševní povahu těchto ras vyznačil
nemecký rasový badatel Günther takto: „Alpínská: usedlý,
opatrmcký, rozvážný, trpělivý, lpí ní hmotném blahobytu,
spořivý, praktický, nedůvěřivý. Nordická: povaha klidná apevná, mimo jiné zvláště v úsudku, chladně uvažuje, sesmyslem pro skutečnost, pro pořádek, přímá, otevřená, svědo-
mila, samostatná, činorodá, vytrvalá, odvážný, tvůrčí duch,

odměřený, zachovává určitý odstup vůči svému okolí, ne
dání organisátora, vedoucí osobnosti. Dinárská: živý, bodrý,
veselý, výmluvný, pohotových odpovědí, hrdý, drsný, vy
trvalý, společenský, dobrý znalec lidí, hudebně nadán, od
vážný improvisátor, vznětlivý. Východobaltická: vážný,
dobrosrdečný, uzavřený, nejistý v úsudku, nesamostatný,
poddajný, při tom nestálého citu, náladový." (Dr. VI. Tej-
rovský: Jací jsme - Přítomnost č. 9 z 1. VI. 1943.)Pozorová
ním každodenního života můžeme sledovali ve svém okolí,
pokud se tyto vlastnosti výskytují v našem národě. Krajová
rozdíly povah jsou utvořeny snad převahou toho kterého te
sového typu v jednotlivých krajích.

Přihlíží-li se staršímu rozdělení temperamentů, pokládá
Rohrer, na počátku 19.stol., Čechy za flegmatické, Jirásek na
konci tohoto století za cholerické, jiní opět za sanguinická.
Pravdu mají asi všichni, nalézajíce doklady pro každý z těch
to typů. Jeví se tu shoda se svrchu uvedeným podílem ně
kolika ras ve složení našeho národa.

Všimněme si, jak vypadá česká povaha ve světle sta
rých pramenů. Idylický obraz z dob báječných, jak jej podal
Kosmas (>1-1125)ve své kronice a po něm téměř doslovně o-
pakoval Václav Hájek z Libočan, postrádá praktického vý
znamu, an svým idealisováním připomíná spíše zlatý věk kla
sických básníků než skutečnost. Kosmas sám potvrzuje, ža
za jeho doby lid si liboval pravém opaku. Saský básník
z konce 9. století nazývá Čechy národem zbojovnatělým.
V nejstarší naší literární památce Kristiánově legendě z 10.
století jsou Češi líčeni jako.„národ, jenž se nad jiné národy
za divočejší samou povahou svou pokládá". I sklon pití
jest z této legendy patrný. Helmhold (asi r. 1197)praví, že
Češi jsou stateční v.-seči,ale v loupežích a vraždění nejukrut
nější. Podobné doklady známe i z pozdějších dob. Zajíma
vým je -posudek Aeneaše Sylvia v jeho Historii české (r.
1458):„Lid v celém království je pijácký, obžerství oddaný,
pověrčivý a chtivý novot . . . Ti, když poněkud vynikají me
zi lidem a šlechtou, uprostřed stojí, jsou stateční, lstiví, vrtka
ví, mnohomluvní a chtiví loupeží a nic jim nestačí. Šlechta
slávy chtivá, válek zkušená, pohrdající nebezpečím a ve
slibu stojící, ačkoliv jest velmi nesnadno utišili její nenasyt
nost. A kdybys posuzoval národ v celku, není v něm nikdo,
kdo by se stavěl proti náboženství." Y 16. století zmiňují se

_cizí pozorovatelé o válečném duchu Cechů (Jean Fonle-
neau r. 1544),o jejich udatnosti ve válkách, ale zároveň o
jejích pijáctví (Jan Bolero r. 1595),ba dokonce, i o silném
jedlictví a sklonu smyslnosti (Jan Butzbach r. 1506).Také
Bohuslav Balbín v Obraně jazyka českého (r. 1673)na pod
kladě mnohých sdělení cizích důstojníků potvrzuje stateč
nost Čechů ve válce i jejich trpělivost a dobrou mysl ve
snášení válečných strastí. Rohrer ve svrchu zmíněném díle
má pro Čechy slova uznání a otevřeriěfvysvětluje vytýkané
jim vady, ar skutečné či jen zdánlivé (faul, dumm, boshaft,
träge, hartköpfig, hartherzig), nepříznivými okolnostmi doby/
odvolávaje se na jiného německého autora z r. 1794,pak píše:
Češi, praví nezaujatý spisovatel, zesnulý guvemérský rada
v. Riegger, jsou svou povahou vůbec zbožný lid, často až
pověrčivý, oddaný víře svých otců, své staré monarchistické
formě, svým starým zvykům a obyčejům, jsou pracovití,
houževnatí a vytrvalí ve všech protivenstvích i za války,
jsou stateční, ale při tom mírumilovní, vždy veselí, shoví
vaví, mírní, poctiví a věrní. Vystupování mají přímé, su
ché a projevují obyčejně méně uhlazenosti. Taková je zá
kladní povaha Čechů, pokud zůstává čista a nezkažena. Roh
rer tomu dodává: Ale dřívější okolnosti, které ponechám
dějepisci, aby je líčil chmurnými barvami, značně pokřivily
povahu Čechů. Když jim byl vzat majetek, přišli,také o
svou mravní podstatu. Čech nemluvil jak myslel a nejednal
jak chtěl, zchudnul a stal se lenivý a potměšilý.
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A d n e š n í p o v a h a?

Od těch dob uplynulo dalších sto let. Jak se jeví povaha
dnešních Čechů?

J. M. Smazal, prozkoumav téměř všechny současné práca
o naší národní povaze, shrnuje jejich postřehy v tento zá-



Přítomnosti

ěrečný obraz: „Malá vytrvalost v práci, furiantslví (Jozí-
íek). Nestálost a kolísavošt mezi krajnostmi (Masaryk), jež
jinak lze charakterisovat jako nedočkavou iniciativu rychlé
ho postřehu, odvážného odhodlání, energického rozběhu,
avšak nevytrvalou (Jozífek, Chalupný, Mähen) - Ižiradika-
lismus (Masaryk). Cipernost, přičinlivost a schopnost se při
způsobili (Chalupný, Mähen), bez důslednosti (Chalupný),
jen prostřednost (Peroutka). Náboženská vlažnost (Jozífek,
Masaryk, Chalupný, Mähen). Smysl pro velké činy, silná
slova a schopnost nadchnouti se jimi, avšak bez praktického
výsledku pro těkavost, opatrnost a často nemístnou skrom
nost; nedostatek sebedůvěry se značí nejen v hospodářském
podnikání, ale i ve společenském chování (Masaryk, Pe
routka, Chalupný)." (J. M. Smazal: Od duše národa duši
vojáka.)

Srovnáme-li v tomto přehledu prvky kladné se záporný
mi, neubráníme se pocitu jakési méněcennosti. Oč lépe pp-
soudil náš národ J. A. v. Řiegger! Viděli správně naši aii-

' toři? ,Neposiupuje-li se přísně vědeckým zkoumáním, jest
při pouhém závěru z pozorovaných skutečností vždy nebez
pečí omylů v důsledku zevšeobecňování ojedinělých náhod
ných případů. Nemá ovšem každý příležitost a dostatek
prostředků vědeckému zjišťování a zkoušení, kdežto zna
lost národní povahy jest mnohému ve veřejném životě
potřebnou. Nezbývá pak vskutku než se omezili na hodno
cení zkušeností z dějin a postřehů ze současného života;
nutno však zjištěné skutečnosti stále vzájemně srovnávali
a velmi opatrně usuzovali. Jen zjevy vyskytující se stejně
v různých dobách či na různých místech země a v náleži
tém počtu případů, opravňují závěru pravděpodobnosti azevšeobecnění.

Nejsou všechny pozorované vlastnosti národa jeho při
rozenou vlohou, mnohdy jde jen o vliv doby anebo důsledek
chybné výchovy. Není sporu, že právě tak, jako druhdy
vznik křesfanství měl značný vliv na změnu národní povahy ve směru dobra, tak zase odklon od něho přispěl
probuzení špatných vlastností. Renaisance, vedoucí človžka

pozemskosti a individualismu, i reformace, vracející jej
zpět Starému Zákonu, jsou — přes nesporně dobrou
vůli a všechna krásná slova - jíž pohybem po šikmé ploše,
směřujícím přes liberalismus do propasti. Poučka o pádu
rovnoměrně zrychléném neomezuje se jen na fysiku. Kdež
to přechod od nábožnosti našich předků náboženské vlaž
nosti potomků trval téměř pět století, jiná naše vlastnost
změnila se již v jednom půlstoletí. Ještě r. 1890píše Alois
Jirásek, že Cech rád zpívá, a za necelých čtyřicet let poté
je cizinci v Praze nápadnou vážnost a zamlklosl lidu (Ora-
zio Pedrazzi); zpívalo-li se přece, byly to unylé písně
trampské, toužící po úniku někam do neznámých délek. Tím
prozrazovanou malátnost, vrcholící dokonce ve vzrůstajícím
počtu sebevražd za bývalé česko-slovenské republiky, nebudeme dojista čítali za rys naší národní povahy, nýbrž
za pouhý důsledek neblahého vlivu prostředí a špatné vý-

,
chovy.

,
Mimoděk vtírá se tu myšlenka, není-li mnohá z uvádě

ných národních vlastností jen domněnkou toho kterého au
tora, odrážející jeho vlastní nitro, či dokonce snad záměrně
šířeným bludem. Sem patří na př. často opakované tvrzení
o naší lásce svobodě, hraničící prý až na anarchii, pro což
ze hned shánějí doklady z dějin. Což jiní národové nemilují
zvobodu stejně vřele? Není touha po svobodě vlastně jen
výrazem sobectví, jež je vrozeno každému tvoru? Ani spory
o trůn či sváry v panovnických rodinách nejsou naší národní
zvláštností. Závist, nesvornost pramení z neukázněného so
bectví. Onen domnělý slovanský nihilismus, odpor auto
ritě, nacházíme spíše v literatuře než v životě, takže se zdá
býti, jak řečeno, výrazem duševního rozpoložení části inte
ligence nebo chorobným blucjem zvrácených menšin, ni
koliv však zvláštním povahovým rysem celého národa. Také
nevázanost, pozorovanou mnohdy u naší mládeže (na roz
díl od ukázněné mládeže německé), nebudeme považovali
za nějakou národní vadu, stejně jako nechceme zevšeobec
ňovali pozorované vpřípady neukázněnosti obecenstva v

nákupních frontách nebo zhusta se vyskytující zne
čišťování veřejných míst. Všechny tyto i jiné, jim po
dobné nectnosti, jsou podmíněny nedostatečnou výcho
vou. — Ze často opakované rčení o naší „holubičí
povaze" jest bajkou, svědčí shora uvedené ukázky ze
starých pramenů. Vždyť sám J. A. Komenský, který ve
spise „Historia o těžkých Protivenstvích církve české" vytý
čil onu „holubičího národu našeho sprostnost" (kap. XLIV.),
o několik stránek dříve píše o Češích z doby husitské, že
„k společným mordům náramně tyransky proti sobě rozpá
leni byli" (. IX.). S holubičí povahou nesrovnává se •
také „hřích závisti, u nás bohužel velmi častý", jak píše Fr.
L. Rieger ve švé politické závěti. Holubičí povaha však ne
projevuje se ani v současném našem životě. Trpké zkuše
nosti v tom směru, na které upozorňuje Jan Havlasa v knize
„Japonským vnitrozemím", srovnávaje náš lid s japonským,
vybízejí ku přemýšlení. Často se přesvědčíme o jejím nedo
statku ze vzájemného chování našeho lidu při různých po
uličních příhodách, z mnohdy hrubého zacházení se zvířaty,
nebo z obhroublosti výrazu, oblíbené iejména u městských
mladíků; nemluví pro ni ani tvrdě trestaná a přece znovu
zjišťovaná ukrývání zbraní. — Pochybnosti vzbuzuje i do
mnělá hloubavost našeho lidu, vidíme-li na př., jak po
zvolna proniká porozumění pro myšlenky nacionálního so
cialismu, ač spolu se všemi průvodními okolnostmi dnešni
doby skýtá dosti příležitosti ke hloubání.

Spíše se projevuje česká tvrdohlavost, dnes jako před
tisíci lety. Čtrnáct let trvalo, než kníže Boleslav I. uznal svou
chybu a vstoupil do stop sv. Václava a ještě po stu letech
kníže Břetislav musil mýtiti utkvělé pohanské představy.
Tato tvrdošíjnost vyvrací výtky nestálosti, povrchnosti, po
lovičatosti, a naopak jest velmi blízkou houževnatosti, jež
dojista není zavržení hodnou vlastností. Ve Spojených stá
tech amerických prý Čechové spolu's Němci a Italy snad
nejvíce odolávají amerikanisaci (J. Kolovrat-Krakowský:
Aifierika a my 1928);Vedle české paličatosti však pozoruje
me ještě jakousi citovost, jež snadno se zvrhne v lehkověr-
nost, s jakou český člověk.podléhá cizí agitaci, dovede-li
tato jen vhodně probudili jeho city. Tato citovost ve spojení
S tvrdohlavostí pak ztěžuje našemu člověku přizpůsobení se
změněným poměrům a ke škodě především vlastního ná
roda plodí ony nehezké vlastnosti, o nichž se zmiňuje Roh-
rer. - Mnohomluvnost Aeneašem Sylviem pozorovanou
shledáváme podnes. Netřeba hned myslili na časovou „šep
tandu", stačí všimnouti si hovornosti našeho lidu na př.
při jízdě na dráze. Jest odrazem čilé povahy našeho lidu. -
Bylo poukázáno na naše velikášství za bývalé Č. S. R. Po
tvrzuje to jen naše furiantslví, jež se jeví i v dosti rozšíře
ném přehánění, nadsazování v řeči. Také pánovitost mnohých
našich lidí v úřadech při jednání s obecenstvem možno sem
zařadili. Vše to mluví pro přemíru sebevědomí.

osvětlení naší povahy přispívají konečně i naše hu
moristické časopisy s dosti drsnými žerty,- našim vtipům
chybí jemnost, kterou se vyznačují podobné duševní vý
tvory ciziny. Či je to snad důsledkem téhož vlivu, který
nás odnaučil zpěvu?

Úhrnně shledáváme, že naše národní vlastnosti mají
vedle potěšitelných předností i stinné rubý; dokonce na
lézáme i určité kazy povahy, které neodstranila ani doba
naší zdánlivé státní samostatnosti. Naopak právě tehdy na
mnoze ještě vzrostly. Nutno potrat po příčině tohoto zjevu.

V r. 1907 si jeden český autor sliboval, že smíšení se
židy jistě působí proti naší povahové jednostrannosti. Měli
jsme dosti příležitosti přesvědčili se o skutečném výsledku
tohoto působení. Pozorujeme-li dnes, jak se mnozí naši lidé
nestydí, využívat válečných poměrů obohacení, jak přes '
nejtvrdší tresty vždy znovu dochází předražování a čer
ným obchodům, neubráníme se dojmu, že část našeho lidu
převzala mentalitu židovskou. Pak není divu, že na povahu
nynějšího pokolení přiléhá charakteristika z pověstných
„Protokolů siónských mudrců", jež líčí „zklamané, zchladlé
a odvahy zbavené lidi". Ti budou projevovali čím dále tím
více nechuti vysokým politickým problémům nábo
ženství. Jejich jedinou vůdčí myšlenkou bude vypočítavosl,

11 — 59



Přítomnosti

í



Prítomnosti

ehovat čistotu rasy vedlo až k nauce o ^nedotknutelnosti“
určitých vrstev — původemnearijských divošskýchkmenů
s nejnižší myslitelnou úrovní. Ale přece tíž brahmíni při-
suzufjítěmto „nečistým“divochům totéž božskéurčení jako
sobě, ba nejen jim, ale dokonce zvířatům a všemu. žijí
címu stvoření— jen čas a četná i když ne nekonečná pře
vtělování tvoří mezi nimi hranici vývojovou.

Proč Žid hlásá rovnost

Tím bychom mohli docela dobře ukončit otázku židov
ského nábožen|tví. jakožto základu jejich mravouky, leč
stejně by mohli četní lidé řícir že dnešní Žid je dávno opro
štěn všech těchto biblických a talmudistických pověr a že
mu křivdíme, když mu byť jen připomeneme, čím byl a
s jakýmipázory a zásadamivešel do našehosvěta. My jsme
si totiž zvykli na prazvláštní rozUšování.Vzájemně mezi
sebou mohou se árijské národy podezřívat z nejnižších
vlastností i záměrů a kritisovat se, jak je komu libo.Jakmile
však někdo zavadil o Židy, ihned býval zkoumán pod zor
ným úhlem „zaujatosti“, ba bylo zvykem každou kritiku,
jakmile se týkala Židů, označovat za „nekultúrnosť1. Ku
podivu žádná „osvícená“jemnocitnáduše se nezarazilanad
tak křiklavým dvojím loktem. A protože tento otrocký in
stinkt se jaksi ujal již,v četných — bohužel zejména ško
lených— vrstvách, nutno ho brát v zřetel a čhceme-limlu
vit o specielní židovské nesnášelivosti,je třeba, abychom
od morálky a náboženstvíŽidů přešli také jejich praxi,
jak se jevila po staletí až po dnešní dobu ve všem, oč Židé
usilovali' a na čem se prokázaně ve velkém měřítku také
účastnili.

Málokterá theorie našla mezi Židy tolik vytrvalých ob
hájců jako myšlenka rovnosti — nivelisace— to jest rov
nosti všech národů a tak zvaných tříd, neboť pro pravo-
věřícíhoŽida zajisté nemůžebýt rozdílu mezi ostáíníminá
rody a jejich „třídami“. Jen Žid, přidržující sé své nábo
ženské nauky, může postavit na roveň člena nežidovského
byť i kulturního národa s kterýmkolivčlenem nejprimitiv
nějšího kmene divochů. Všeobecné přijetí takové theorie
nemůže nijak ublížit národu, jenž díky své nesnášelivosti
dokázal udržet svoji výlučnost (zásadu vlastní nerovnosti)
i uprostřed národů vysoce kulturních. Bylo by také ne
smyslné očekávat, že^Žid, když hlásáním rovnosti sleduje
svůj vlastní cíl, přizná se, že tuto rovnost nevztahuje na
Židy. Tak hloupě by si jistě -nepočínal ani nejnaivnější
spiklenec.Také podle toho, v kterých třídách se Židé snaží
uchytit, poznáme, jak daleko sami věří v rovnost. Ale
nauka o rovnosti je také v bezprostředním vztahu tak
zvané židovské světovosti, obě pak plně jsou v souhlasu

I s nejstafším učením židovskéhonáboženství.Židovskésvě
tovosti se' můžeme nekriticky obdivovat, chceme-li— ne
bo se také můžeme ptát po jejím původu. Žid pod zorným
úhlem svého náboženství tedy i svého světonázoruje před
určeným pánem světa. Proto každý jeho plán, každé úsilí
a 'každá z jeho náboženství vycházející myšlenka musí
nutně vyústit do světového rozsahu. Není bez zajímavosti,
že tuto „světovost“nebo nároky na ovlivnění celého světa
nenajdemev historii nikdy dříve, ani u největších kultur a
civilisací,ani u nejvyspělejšíchnárodů. Každý i nejmocněji
národ si stanovil aspoňpřibližně hranice svého světa —
instinktivně věděl, že rná-Íi stavět v tomto světě též do
výšky (kulturu a civilisaci), musí nezbytně omezit šíři
svých zájmů. Jen u Židů najdeme tuto světovost od počát
ku neomezenou. Pochopitelně — oni„ kteří již jsou
v ch'ole ní, nepotřebují už výšek dobývat, ani vynalézat
a také vidíme, že budování do výše, t. j. především kul
tura je nezajímá. Starozákonníprávo a Židům přináleže
jící a předurčená světovost jeví se zde snad néjvýrazněji.
Usilují o dosaženíjen materiálníhoa materialistickéhonad
vládí — své duchovní zabezpečení, svůj mimohmotný
úspěch,náboženskýcíl a určení mají tak říkajíc již v kapse,
na základěsvé úmluvy. Jsou bohu milejší než andělé, jsou

vyvolení — čemu tedy plýtvat dále silou po duchovním
výboji? Z něho si osvojují a využívají jenom to, co pro je
jich cíl a postup je nezbytné.

To také provádějí velmi čile a neúnavně. Poněvadž tu
jde jen o úkol v mezích ryze materiálních, omezují své
úsilí jen ve dvou nejdůležitějšíchsměrech— ovládnutí mas"
a ovládnutí prostředků sméjmých — t. j. kapitálu, zlata.
Obojí má u Žida dosah a cil světový a nemůže mít ani ji
naký — obojí u nich směřuje budování do šířky. Vidíme
je tedy na vrcholu kapitalismu i na vrcholu zdánlivého
kapitalistického odpůrce — bolševismu.

Třídní boj, jenž našel tolik obhájců v židovských řa
dách,neses sebourovněžspecifickyžidovskounenávist.Zni
čení všech ostatních tříd (mimo proletariát) i tak zvané
buržoasní kultury ovšem znamená, že židovskému světo
vému cíli nebude nikdo-překážetmimo prostou vrstvu pro
letariátu. To, co proletariát kdy vytvořil, totiž svůj, byť i
nepřebraný výkvět, jenž se často vyšinul jakožto nejschop
nější jedinci všech odvětví a oborů — to má sám zničit.
Národy mají se stát toliko světovýmproletariátem bez ffné-
na, ba mají zůstat proletariátem — i když domněle ví
tězným. Neboť jak by mohl pravověmý Žid uznávat roz
díly v mase zvířat? Vždyť každé povýšení nežida na vyšší
než hejnižší služebnou třídu odporftjesmyslu Jehovova pří
slibu, ba jest jeho přímou provokací. Bezpodmínečněmusí
být srovnán do jedné třídy nejzaostalejší divoch s členy
nejkulturnějších národů — pak teprve je’to revoluce svě
tová, jež nedovoluje a nesnáší výjimek. Bude tedy v
lidstvu vytvořen stav, jemuž chybí už jen koruna — vlád
noucí královská vrstva. Židů^Kdo chce věřit, že potom
se Židé asimilují, když odmítli asimilaci až dosud? Vždyť
jedině potom může Židům náležet všechno zlato, celá ze
mě a podřízeni jim budouvšichni'národové.Bez této revo
luce, bez této nivelisace, bez dobytí všeho zlata, to zajisté
není možno.

Proč tíhne bolševismu"

Typickýpředstavitel třídního boje, bolševismus,má při
rozeně též krajní znaky nesnášelivosti a světovosti. Jeho
hlavním a konečným cílem je světová revoluce, jeho néj-
charakterističtější vlastností je nenávist a vyhlazovacíboj
proti všemu, co není bolševickéa to jak doma ve vlastní
zemi, tak v celém světě. Povahová paralela s židovstvím
je naprosto jasna, i kdybychom nevěděli o bolševismunic
jiného, ale také cíl naprosto jednoznačněprozrazuje shodu'
s plánem židovským.Bystrýjvěšteckrvavého osudu Ruska,
Dostojevskij,správně viděl kupředu, v čem celé to „osvo
bození“ jedině může vyústit. V jeho Běsech revolucionář
Šigalev, typický doktrinář, dovozuje, že revoluční boj o
„svobodu“musí nutně dojiti tomu, že deset tisíc neome
zenýchpánů bude vládnout stamilionůmbezprávnýchotro
ků. Dostojevskij, jenž poznal osobně revoluční podzemí
Ruska, jenom zhustil a varovně načrtl, čemu vlastně'do
jdou důslední následovníciMarxovaučení o revoluci prole
tariátu. Tato zdánlivě šílená vise’neliší se ničím od bolše
vismu v praxi, ani od stejně exaltované vise, podle které
by dvacet milionůŽidůměloneomezeněovládaj:dvě miliar
dy bezprávnýchotroků-zvířat,určenýchbýti podnožíIsraele.
Tím by byl po stránce materiální i světově politické do
vršen vlastně Jehovou slíbený a určený vztah i poměr Židů

ostatním národům,-jak je dán „úmluvou“ i četnými ra
bínskými komentáři Thoře.

Není bez zajímavosti,že bolševismuszaložil své první
vítězství a výchozípostavenív národech východu,jeií byly
téměř bez proletariátu (podle evropskéhopojetí), ale zato
s nesrovnatelně nižší úrovní vzdělanosti.Absolutní většina
neměla tam nikdy žádného vztahu áociálnímideám, ani
vědomostío kultuře a sociálníma politickémmyšlení árij
ské Evropy. V tom směru byl tamní stepní člověk nepo
psaným listem, s výjimkou otrocky chápaného a staletími
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vžitéhosamoděržaví.Šlo o národy, v jichž představě trvala'
hluboká propast mezi vládcem a prostou většinou, v jejíž
krvi nebyl vžit pojem svobody,jako v zemíchostatní Evro
py. Šlo tedy o většinu, jež svou4výchovou a tradicí byla
nejvhodněji uzpůsobenapro otrocké jho bolševismu pra
vémtalmudistickémduchu. Cqbylo mimotuto většinu, „vy
řídila“ revoluce, lépe řečeno Židy ovládaná GPU.

Z toho vyplývá logický závěr, že Žid, podřizující se z
důvodů náboženskýchtisíciletýmnaukám a názorům svého
národa, musí být jedině plně uspokojen dílem a úsilím
„atheistického“Žida, jak jsme je viděli v poslednídobě vy
růstat v Sovětech i jinde, i když tento dofnnělebezbožný
Žid ohání se hesly o třídním boji, rovnosti a světové revo
luci. Souběžnosttěchto židovskýchcest je viditelná všude.
Jak jinak lze si vysvětlit, že v dnešní válče stojí kapita
lismus i bolševismusna téže straně fronty? Kdo chce uvě-

- řít. že to je opět jen náhoda, když největšími ba hlavními
podílníky světovéhokapitálu jsou Židé, zatím co jejich po
krevní bratři obsadili 75 procent vedoucíchmíst sovětské
správy? Vždyť konečně Židé nejednou ve^svých proslo
vech a dokonce i ve svém tisku prozradili, že se nevzdali
cíle ovládat svět, jinými slovy,že z podstaty svéhonábožen
stvím stanovenéhourčení neslevili docela nic. To není jen
heslo, jak vidět. Nyní už se ani nemusímeptát, proč se ni
kdy nesnažilivymýtit ze svého náboženství a ze svých ob
čanskýchnauk všechnu tu snůšku nenávisti, nesnášelivosti,
pýchy a pobídek zločinu— či zdali zůstali pudově i vě
domě pověstnýmizuřivými fanatiky žhavýchpouští Orien
tu. Ať tedy už nikdo neříká, že to je pouhá pieta, která
jim brání vzdát se veřejně qpé části starých nauk, za jichž
obsah by se musil hanbit i nejzaostalejší nárůdek na pe
riferii světa.

debata
Dr. František a :
Péče o českého dělníka v

Říši

I iž od počátku této války odcházeli čeští lidé z Pro-
<J tektorátu Čechy a Morava jednotlivě i ve skupi
nách na práci do zbrojních podniků Říše. Od chvíle to
tálního pracovního nasazení se ovšem počet českého děl
nictva v Říši podstatně zvýšil.Dělníci jali se záhy dopiso
vat ministerstvu lidové osvěty, předkládat své návrhy a
prosby a tak se projevila naléhavost organisované péče
o tyto skupiny českých lidí v nových pr»2ovních pomě
rech.

Na podzim r. 1942 bylo mezi kompetentními činiteli
dohodnuto, že se péče o českého dělníka v říšském pra
covním nasazení soustavně uskuteční podle přání a pro
gramu příslušných míst pražských, jmenovitě pana stát
ního ministra, tehdejšíhostátního sekretáře . H. Franka*

Při Úřadu pro pracovní nasazení při Německé frontě
práce (Amt für Arbeitseinsatz der DAF) v Berlinu, jemuž
je svěřena péče o veškeré pracovní síly v Říši, byla
1. listopadu 1942 zřízena zvláštní Ústředna (Böhmisch-
Mährische Verbindungsstelle beim Amt für Arbeitsein
satz der DAF), jejímiž funkcionáři jsou Češi.Tato Ústřéd-
na vyslala do jednotlivých žup, kde je české dělnictvo
pracovně nasazeno, župní prostředníky (Gauverbindungs-
männer) rovněžčeskénárodní příslušnosti.Ústředna v Ber
linu a její prostředníci v různých místech Říše spolupra
cují s DAF a podporují její činnost. Berlínské Ústředně
tjyla pak svěřena jistá opatření soustavné péče o české
dělnictvo.

Na základě těchto předběžnýchprací byl vydán v létě
r. 1943 výnos generálního zmocněnce pro pracovní nasazení (Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz),

H —

v němž bylo prohlášeno,že se pracovní síly z Protektorá
tu Čechy a Moravav oblasti pracovního a sociálníhoprá
va staví na roveň příslušným kategoriím dělnictva ně
meckého.

Vedle běžné péče, zabývající se''dozorem a poradami
v ohledu sociálněa pracovně právním, byla především sil
ně aktivisována péče duchovní a kulturní. Běželo hlavně
o to, jak vhodně zaměsmati dělníka po jeho pracovní době.

První starostí této nově organisovanépéče o pracující
ho českého člověka v továrnách a“’obytnýchtáborech Ríše
bylo odstranění jeho pocitu osamělostia navázání trvalého
a pravidelného styku s domovem.

Týdeník „Český dělní k“, který je redigován a
tištěn v Praze, je s obrázkovoupřílohou „Lidé práce“, jež
vychází jednou měsíčně, zasílán v potřebném počtu vý
tisků českémudělnictvu v Říši.

Za spolupráce s Ústřednou při Úřadu pro pracovní na
sazení při DAF opatřilo a darovalo ministerstvo lidové
osvěty dělnickým táborům v Říši za uplynulý rok 800
rozhlasových přijímačů nejmodernějšíchznaček.
Veliké množství děkovných přípisů jednotlivců i celých
skupin projevuje ministrovi radost z tohoto daru domova.
Tak dochází dělnické vysílání sluchu těch, jimž je urče
no, a zároveň se českému dělnictvu dostává hlavně milo
vané české hudby.

Řozhlasovévysilače Praha, Brno a Moravská Ostrava
přinášejí každého pondělí od 20.15 do 22 hodin zvláštní
zprávy, přednášky, informace atd. pro české dělnictvo
Říši, které se těší veliké oblibě ve všech obytných táborech
našich příslušníků.

Aby styk s domovembyl i po osobní stránce prohlou
ben a aby se dostalo dělnictvu přiměřené zábavy, bylo
tomto roce vysláno za podstatného přispění ministerstva
Udovéosvěty do Říše pět skupin českýchumělců kabaret-
,ních, zpěváků, recitátorů, tanečníků a komiků. Tyto sku
piny uspořádaly 350 představení před mnoha tisíci děl
níky. Programy těchto zábavných večerů byly vypraco
vány v Praze podle potřeb dělnictva v Říši. První zájezd
byl uspořádán v lednu roku 1943a od té doby je stále ně
jaká uměleckáskupina na cestách po dělnických táborech.
Dělníci si po představeních s umělci od srdce pohovoří a
stráví s nimi příjemné večery osobníhostyku. Svou.vděč
nost projevují dělníci slovem i písmem nejen organisátoru
zájezdů, Národní odborovéústředně zaměstnaneckév Pra
ze, nýbrž i ministru lidové osvěty, jehož péčí se dostává
těmto podnikům trvalé podpory.

V táborech se však konají i přednášky poučné i vzdě
lávací. Částečně si je obstarávají dělníci sami, ale,předna-
šeči přijíždějí za nimi také z Cech a Moravy.Tak se těšily
v tomto roce velké oblibě našich dělníků v Říši přednášky
spisovatele Jaroslava Bab u 1y.Ústředna (Bqhmisch-Mälirische Verbindungstelle) se
také postarala, aby se rozšířila mezi dělnictvem v Říši
znalost německého jazyka. V letních měsících vycvičilo
ministerstvo lidové osvěty celou řadu učitelů němčiny ve
zvláštních přípravných kursech a svěřilo těmto učite
lům výcvik dělnictva v jazyce německém. Dnes pracuje
v obytných táborech okolo 80 jazykových kursů a vyuču
jící, většinou učitelé z _

povolání, kteří byli nasazeni
pracovní povinnosti v Říši, bydlí s dělnictvem v tábo

rech a konají svou práci i ve chvílích odpočinku, jsouce
rádci a pomocníkysvých kamarádů i mimo vlastní hodiny
vyučovacía mimo oblast čisté jazykové výuky.

České dělnictvo toužilo hned od počátku po české kni
ze. NOÚZpostřehla záhy tuto kulturní potřebu a uspořá
dala v Čechách a na_Moravě sbírku knih pro české pří
slušníky, pracující v Říši. Výsledkemtéto sbírky bylo zří
zení 250 knihoven v obytných táborech našeho dělnictva.
Zvlášť pečlivě sestavenou a účelnou knihovnu daroval v
tomto roce 150 dělnickým táborům Německý stáťnl
ministr pro Čechy aMoravu. letošním vánocům
přichystal ministr lidové osvěty zvlášť velký knižní dar ve
formě 900 knihoven po 50 knihách.
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bez ilttsí, byl dost skoupý na slovo. Jen Uk mezi dvěma haly
z fa jfky mrzutě utrousil něco ze svých zkušeností. -které pozůstá
valy hlavně ze dvou poznatků. Předně: »Jo, panečka, dnešní Ame
rika. to už není ta z let šedesátých, nebo řekněme ještě osmde
sátých. Tenkrát ještě ležely příležitosti na ulici, jen je zdvihnont. \
Ale dnes?« A potom: »Kdybych byl doma pracoval tolik, kolik
v Americe jsem musil, mohl jsem mít .skutečnou »Ameriku« na
své hroudě « Proti tomu Rusko v té době nezklamalo nikoho.
Tam nebyla konkurence, tam se to nehemžilo lidmi, aby jeden
druhého při nejmenším pohybu šfouchal do žeber, tam neznali
shon rvoucí dech z těla. Český muzikant, řemeslník, zemědělec,
všichni byli vítáni a všichni více méně zbohatli. Sladoyníci do-
nracovali se pivovarů, a koláři a zámečníci slušných, ttívámiček,
abychom jen tak namátkou připomněli známé přípafly. A pak
ještě ve světové válce nejeden zajatec, pokud se příliš neopozdil
s odjezdem.- před rozlitím rudé vlny. vrátil se domů se slušným
majetkem a se vzpomínkami na štědrou zemi. Tady je klíč vy
světlení té přitažlivosti ruské země pro českého člověka a rovněž

vysvětlení toho. proč moskevská propaganda nacházela v býva
lém Československu dosti vnímavých uší. Pravím záměrně »mos
kevská propaganda« a nikoliv sovětská, či bolševická. V českých
myslích zůstala představa »Ruska« taková, jako byly české vzpo
mínky na bývalou carskou říši. Čeští lidé neznali bolševismus
v jeho pravé podstatě a tvářnosti a neznají jej dosud. To bylo
hlavním úspěchem bolševické propagandy. Jenom proto mohlo
se stát módou koketování s bolševismem v naší zemi. vysloveně
vyvinutého smyslu pro osobní vlastnictví, mezi českou inteligen
cí. středním stavem a vůbec mezi lidmi dobře situovanými. Uve
du charakteristický doklad. V květnu 1938 byly v bývalé ČSR
vypsány volby do obcí. Na náměstích českých měst byly rozvěše
ny obrovské plachty s mapou SSSR. veáíe něhož se krčil malič
ký flíček býv. Čs. republiky. Po ulicích rachotily pancéře, aby
zdůraznily nebezpečí ohrožení naší malé zemičky, a význam a ve
likost moci sovětského »soojence«. V jihočeském městečku pro
hodil ke mně významnější místní funkcionář, že by bylo na čase.
»aby Rusko řeklo: malá domů. a zabralo nás.« Řekl jsem s úža
sem: »Pane řediteli, takhle můžete mluvit vy. národní demokrat
a přívrženec Kramářův, jehož názor na bolševismus jste přece
tak dobře znal?« Podíval se na mne jako na nerozumné dítě á
s převahou člověka »zasvěceného«, procedil skrze zuby: »Snad
byste nevěřil na ty tendenční povídačky! Já vám povídám, že
bolševismus dnes už vůbec neexistuje. V Rusku je demokracie
větší a lepší než u nás. Kdyby byl Kramář živ, tak by to potvrdil.
Ostatně, nejedná se o bolševismus. či vůbec o politiku. Jde o rus
kou zemi. kde je dost místa uplatnění všech Čechů a ještě tře
ba tuctu jiných národů.«

Naše zémě měly. štěstí, že přes všechno hazardérství tehdej
ších vedoucích kruhů ještě takřka v noslední chvíli byly zachrá
něny nřed zkušeností poznat na vlastní kůži, jaký ten bolševismus
doopravdy je. A proto Rusko v mnohých českých představách
pořád ještě žije jako pohádková země. v níž sladovníci se stávají
bohatými pivovarníky a poklasní hospodaří na velkostatku, který
je větší než panství knížete pána v jejich rodišti a kde staěi dělat
trakaře, aby člověk zakrátko měl továrnu na hospodářské stroje
a miliony tvrdých rublíků. A představa toho bývalého carského
Ruska je tak kouzelně živá, že leckdo nechce se jí vzdát ani
tehdy, když slyší, jak ten či onen nadšenec pro »ráj dělníků a
sedláků« považoval ^a štěstí, že se mohl odtamtud vrátit s holým
životem a prázdným žaludkem. Těmto očitým svědkům sovětské
bídy se nevěřilo právě tak, jako čeští chalupníci, kteří v Ame
rice ztroskotali a vrátili se s poznatkem, že dnešní Amerika už
ani za mák se nepodobá té vybájené zemi snadného zbohatnutí,
neodradili ani jednoho ze svých pozdějších a nikoliv šťastnějších
následovníků. Dnes v určitých kruzích se nejvýše připustí, že
před lety snad byla v Sovětech bída a že tam tekla krev revoluč
ním nroudem. ale to že prý dávno minulo atd. Vždyť jistě také
znáte ty námitky.

Nedávno měl jsem příležitost mluvit bez jakékoli kontroly se
skupinou sovětských zajatců a se skupinou ruských a ukrajin
ských intelektuálů, jimž se podařilo uprchnout před bolševiky
do bezpečí za německou frontu. Jejich líčení poměrů je syté, na
vzájem úplně shodné, otřásající a překonávající vše, cokoli hroz
ného mohla by si lidská fantasie vymyslit. Sdělili jsme vše. co
isme slyšeli, prostřednictvím tisku veřejnosti. To nebyly zprávy
staré deset ěi dvacet let, nýbrž osobní zážitky našich svědků z nej
poslednější doby. z posledních měsíců. Ohlas těchto odhalení byl
velký, ale přes to nechybělo námitek.-»Hm, zajatci a emigranti!
Dovedeme s představit jejich duševní rozpoložení. Mluví o tom,

o čem se domnívají, že se chce od nich ^slyšet a čím si mohou
zlenšit svůj osud.« Mimoděk jsem si vzpomněl na toho národního
demokraja z roku 1938 a na jeho vznešenou lehkost, s níž spojil

svou věwnost ke Kramáři s ovocem komunistické propagandy.

Proto iako na zavolanou objevují se noví svědkové na scéně,

a to svědkové, o jejichž věrohodnosti naprosto nemůže být ani
nejmenší pochyby. Jeden z nich byl československým konsulem
v Kijevě. druhý dokonce čs. vyslancem v Moskvě. Tito mužové
jistě pebyli předpojatí proti Sovětůrp,-protože Beneš by je byl
sotva pověřil tak důležitým diplomatickým posláním. A ke svému
svěde-áví neodhodlali se teprve teď v pátém roce trvání Protek
torátu. nýbrž toto svědectví vydali ještě za dob bývalé republiky,
podrobně je sepsali a úředně poslali býv. zahraničnímu minister-
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štvu Benešova býv. státu, ačkoli za tuto práci jistě nemohli Se
kat ani povýšení.'ani pochvalu.

R. Urban učinil záslužnou věc. že vybral z archivu, býv. čs.,
zahraničního ministerstva řadu úředních dokumentů, důvěrných
zpráv obou diplomatů o poměrech v SSSR a vydal je (částečně
jako fotoKrafická faksimilia) v zajímavé knížce (Na Sibiř? — zku
šenosti českých osadníků v zemi Sovětů. Nákladem Noviny 1943).
Líčí se v nich poměry až do roku 1938. To není »fašistická pro-
naaanda«. To jsou raporty lidí Benešem ustanovených, sestavené
jen a jen pro přísně důvěrnou vnitřní potřebu býv. čs. zahranič
ního ministerstva. Poučují nás v dvojím směru. Jednak potvrzují,
že vše to. co isme slyšeli od vystřízlivělých navrátilců ze Sovětů
i od zajatců irod emierantských intelektuálů, je do poslední pís
meny čistá pravda. A že skutečnost, kreslená střízlivými úřed
ními slovy, je ještě strašnější, než líčení neiíředních svědků, kteří
znali jen omezený úsek celého sovětského života. Ale tyto raporty
také odhalujf, že Beneš byl dobře informován o tom, co vlastně
je bolševismus. a že tetfy jestli dělal a dělá přes to politiku, smě
řující zahnání Cechů do krvavé náručí bolševismu. že dělá
politiku vědomě proti zájmům českého národa.

Tu knížku musíte číst. Ta svědectví musíte vidět v originál«
a musíte o nich uvažovat, logicky a* rozumně. A pak určitě při
jdete stejným, výše uvedeným závěrům. Jestli se ta knížka do
stane do rukou co největšímu počtu myslících, českých lidí, kteří
se snaží dopídit se pravdy o dnešní zemi Sovětů, pak dokonalo
splní svůj účel, který není propagační, nýbrž informativní. Vzbu
dil o tuto skutečnou pravdu zájem, to bylo cílem těchto řádků.

Gustav D ö r fl

Polemika Londýna S Moskvou

Je jistě pozoruhodné, že Stalin ve všech svých diplomatických
akcích a projevech vychází z faktu, že po této válce zůstane Ně
mecko jako velká mocenská síla, proti které musí Sovět
ský svaz hledět si vybudovat zvláště silný systém bezpečnosti.
Naproti tomu jej Angličané chtějí v tomto postoji zviklat tvrze
ním. že po válce nezůstane z Německa nic. že bude zničeno hospo
dářsky i mocensky, že bude politicky rozkouskováno a že. když
bude nutno, sáhne se i 'deportaci mladých generací i milionů
německých pracovních sil. A že tedy je naprosto nereální od
Stalina, když vychází z faktu silného Německa po této válce.
Tento britský vansittartismus a Stalinova úcta nezdolné síle
Německa jsou v podstatě diplomatické polemiky, které mají kon
krétní záměry na mysli. Před moskevskou a teheránskou konfe
rencí Angličané stále ještě žili v naději, že se jim podaří vytvo-

.řiti federaci států střední a východní Evropy, která by podle po
třeby mohla být první hrází protibolševickou, kdyby chtěly stro
my sovětské růst v Evropě do nebe. Zářijové číslo anglického
zahraničně politického měsíčníku »Nineteenth Century and After«
snaží se tuto myšlenku učinit Sovětům přijatelnou tím, že říká:

»Amerika i my máme po válce zájem na investicích pře
devším ve východní Evropě v pásmu mezi mořem Baltským
a Egejským. Země v této oblasti mají mohutné pomocné
prameny. Zejména evropské střední pásmo vytvoří po této
válce ohromné průmyslové a zemědělské společenství, oby
vatelstvo. vědomo si společného nebezpečí, se úžeji semkne
a jeho přání no jakési formě státní federace je stále zřetel
nější, ba dokonce mládež je jím prodchnuta. Během několi
ka let může být toto střední pásmo vybudováno v politický,
vojenský a hospodářský celek na federatívni základně. Byle
by trhem pro britský a americký export, stejně jako vítaným
polem pro britské a americké investice. Posílí-li se pak ješ
tě^ soudržnost mezi jednotlivými národy, pak vznikne ve
středním pásmu mocnost, jež bude Německu nejméně rov
nocenná, ne-li dokonce nadřazena. Sověty tím dosáh
nou absolutní bezpečnosti poděl celých svých
západních hranic, a jelikož se nebudou muset v Evropě obá
vat ani jediného nepřítele, mohou se cítit dosti silný, aby
přece jen skoncovaly s největším protivníkem.«

To je obraz positivní, který měl Sověty získat pro tuto myšlen
ku churchillovské federace střední a východní Evropy. Jako ško

dení diplomaté nezůstali však Angličané na těchto růžových bar-
vách.'Začali líčit, jak by to vypadalo, kdyby se uskutečnil plán So
větů. a ti obsazením střední a východní Evropy se sami postarali
o svou bezpečnost.

Sovětský svaz usiluje o podmanění celé Evropy a zejmé.
na území mezi Baltským a Egejským mořem. Již vyhlásil

budoucí přivtělení východního Polska, které prý má tajnou
dělnickou stranou obsazeno. Ochotou polské dělnické strany
v západním Polsku, která je řízena Sověty, kdykoliv v Pol
sku samostatné provést sovětoruslíé snahy, stává se jasným,
že Sověty také ze západního Polska hodlají vytvořit zem.
včleněnou do Sovětského svazu. Pokus o spolupráci mezi
Polskem a Československem jakož i balkánskými státy Čes
koslovensko již isoloval. Nyní navrhují Sověty dokonce čes
ké emigrantské vládě v Londýně, aby své sídlo přeložila d«
Moskvy. Sovětský svaz je pevně rozhodnut
kontrolovat průmysl střední a jihový
chodní Evropy, zejména pak Čech. Poda-
ří-li se mu to. pak přeloží nejdůležitějši
závody na Ural a přemístí české odborné
síly do nitra Sovětského svazu. Sověty pra
cují také na odstranění Rumunska. Nepochybně zamýšlej!
dostat do své moci ústí Dunaje a naftová pole. Chtějí si
opatřit dále přímý a ničím nebrzděný příchod ke Středozem.
nímu a možná i Jaderskému moři. Ovládnou-li pak
střední pásmo Sověty, pak nedojde vý
voji tamějšich průmyslových středisek,
ale naopak tato zůstanou uzavřena a hos
podářsky i politicky budou systematicky přičleněna Sovět
skému svazu. Pro Evropu by to znamenalo jisté hospodářské
zhroucení a politickou katastrofu, ze které by se pak ani
Anglie nemohla zachránit a kde na konci jediným, kdo by i
toho měl prospěch, nebyl by Sovětský svaz. ale Německo.

Ale list už zřejmě předvídá porážku, kterou utrpí anglická po
litika na moskevské a teheránské konferenci a nedovede se zdržet,
abv nelíčil následky toho. ftíká:

Politika, zastupovaná »Times«, (zastávající názor o děl
bě Evropy mezi Anglii a Sověty na polovinu), vedla by iso
laci Anglie a zrušila by celé britské přednostní panství
v Blízkém a Středním Východě tím, že Balkán a Dardanely
by se dostaly v moc cizí mocnosti a skončila by britská vlá
da nad Středozemním mořem. Tato politika by isolovala Tu
recko. súčtovala s britským vlivem v Iránu a Iráku a ohro
zila by bezpečnost Indie a Perského zálivu. Anglie by byl*
pak donucena zrevidovali svůj postoj vůči Německu.

Je pánem celé Evropy, kdo ovládá Evro
pu východní. Jestliže se Anglie zřekn«
Evropy ,

východní, pak se poděkovala -na
celémkontinentě. "

Pro Anglii a její Empire je rovnová
ha mocností otázkou života a smrti. Každá
mocnost, která se stane nesporným pánem evropské pevni
ny. ovládne automaticky anglický ostrovní svět. Německý
příklad z dneška to jen znovu dokazuje. Trvalého nepřítel*
prý pro Anglii v Evropě není, nebof žádný z jejích životně
důležitých zájmů se nestřetá se stejným u některé jiné ev
ropské mocnosti. A přece mocnost, která ovládne Evropu, se
stane'bez dalšího nepřítelem Anglie. Nepřátelé Anglie 8«
mění. stejně jako její spojenci, nepřítel ze včerejška může
být zítra spojencem a včerejší spojenec zítra nepřítelem An
glie. (Při tom tento ctihodný list doznává, že na tom, jaký
která země má režim, nezáleží. Proti Německu byla prý r.
1939 nutná válka ne proto, že bylo nacistické, nýbrž proto,
že bylo silné-a porušovalo tím rovnováhu Evropy.) Sovětské
plány obsahují vše. co během posledního století vedlo na
pětím mezi Anglií a Ruskem. Kdyby Sověty toto
uskutečnily, pak by byla znovu porušena
rovnováha mocností. Na konec by byl*
Velká Britannie nucena, af o svéújmě ne
bo proti své vůli změnili postoj vůčiNě-
m e u. Ruský konflikt určitě přijde, jestliže s britské
strany nebude celá otázka projednávána otevřeně a jestliže
anglický tisk se bude dále stavět tajemným před veřejností

• a britská zahraniční politika svou podřaděností vůči Sově
tům bude živit názor, že Anglie a imperium je daleko slab
ší. než tomu ve skutečnosti je.

•
Této politice uCinila konec konference moskevská a teheránské.

které obě splnily všechny anglické obavy, vyjádřené v měsíčníku
»Nineteenth Century and After«. Budeme mít možnost pozorovatt.
jak se Angličané budou smiřovat s faktem, že jsou v Evropě odby
tou veličinou a jakou důstojnost zachovají při svém »ústupu
«lávy«. -er.

Přítomnosti

šéfredaktorDr.EMANUELVAJTAUER
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KNIHKUPECTVÍ

OBRAZÁRNA

ßjtsdiblav Qfimík

BRNO,

NÁMĚSTÍ VIKTORIA 21

HGTELPASSAGEBRNG

S7Ü.Tiesač

MOTORPROKAŽDÝVÝKOhlk

ELEKTROMOTOR
BRNO-ŽtDENICET.10910

Trvanlivost kancel. strojů

prodloužíte jejich pravidelným

čištěním a udržováním

Ä Sláma
SKLO• PORCELÁN• KERAMIKA

Brno,Tř.Herm.Göringa38
«

NAŠE HOSPODYŇKY
POŽADUJÍ

CHUTNÝ DOMÁCÍCHLÉB

A JEMNÉ PEČIVO

Z DĚLNICKÝCH PEKÁREN

Ústředí: PRAHA VIL, Bělskéhotřída 469

Telefon 74102 -74107

^

v
Soukromá jazyková škola

ÚSTAV MODERNÍCH ŘEČI

Praha IL, Spálená 18, tel. 236'76

Brno, Nám. Viktoria21, tel. 195-45

Plzeň, Kramářovysady 16, tel. 890

VŠE PRO ŠKOLU A KANCELÁŘ

üladimlh (phodtájka

velkoobchod s papírem • BRNO, ČESKÁ 11

HUDEBNÍ NÁSTROJE

Opravy odborně
JOSEF KREUTZER

českýmistrhoůslař, 142 jďf p3l3C
Brno, Veselá4, telefon 10669 fóliravskébanky

DROGERIE

K. TACHOVSKÝ

144
BRNO, ČESKÁ 8

TOVÁRNA NA KAROSERIE

JOSEFDT A V stálý přísežný
KAREL Lir\V>l li I soudní znalec

Brno, Cejl 38 • Telefon 16637



2EMŠKÄ BANKA.

PRO MORAVU

DfeíVE HYPOTEČNÍ A ZEMĚDĚLSKÁ
BANKA MORAYSKÄ V BRNĚ

1 8 ? 5

VYDÁVÁNÍZÁSTAVNÍCHLISTŮ

AKOMUNÁLNÍCHDLUŽNÍCHÚPISŮ

DLOUHODOBÉHYPOTEKÁRNI

A KOMUNÁLNÍZÁPŮJČKY

VKLADYNAKNÍŽKYABĚŽNÉÚČTY

PROVÁDĚNÍVŠECH
BANKOVNÍCHOBCHODŮ

Za všechny závazky převzaté Zemskou

bankou pro Moravu ručí zemé Morava

139

SveC dokáže ve chvíli spravit boty,

v nichž jsme běhali dvě léta. Ale lékař

nemůže v pěti dnech napravit) čím

jsme tělu uškodili za pět let.

S léčivyTROPONsprávněho&podaftt*
příkazdneška!

r !»'1
§1»»11

Jděte Šípkoví! Zavolejte
Šípka. Napište Šípkoví, kdy
koli Vám něco chybí hlad
kému provozu továrny, dílny,
podniku. Šípek se vynasnaží
vytrhnout Vám trn z nohy!

velkoobchod s technickými potřebami
Proha II,Řeznická 10 - Tel.288-09, 290-29


