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Václava
Ivu

\T ěmecký státní ministr pro Čechy a Moravu založil
XN výnosem ze 4. června 1944, to jest o druhém výročí
úmrtí Zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, »Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava s orlicí
vévody Václava« jako vyznamenání pro příslušníky Pro
tektorátu, kteří se osvědčili ve smyslu říšské 'myšlenky
vzorným chováním, plněním povinností 'á stálou poho
tovostí. Výnos vyjadřuje, že smysl čestného štítu, na kte
rém je vyznačena plamenná černá orlice na stříbrném
poli, je spojitost s Říší. Nebude tedy nezajímavé vy
světlit symboliku tohoto vyznamenání ze starší tradice a
shrnout výsledky dějinného a heraldického bádání v
tomto oboru.
Znak země České zůstal od svého vzniku asi na po
čátku 12. století až podnes nezměněn: Stříbrný dvouocasý
lev ve skoku, se zlatou čelenkou a zbrojí, vpravo hle
dící, na červeném štítě. Umělecké propracování heraldické
ozdoby, ostatně jen zřídka používané a sotva známé, však
podléhalo změnám dobového slohu.
Avšak nejstarší znak Čech — ještě vévodství české
ho — je černá plamenná orlice na stříbrném poli. Oba
znaky, orlice i lev, jsou lenními odznaky německého krále,
respektive římsko-německého císaře.
Ač nemáme nepochybných dokladů, přece jen se
zdá jisto, že tento nejstarší český znak byl propůj
čen po prvé německým lenním pánem vévodovi Vladisla
vovi II. (t 1173), panovníku, který byl odďán mladému
myšlenkovému světu a životním formám německého ry
tířstva. Dřívější vznik lze sotva oředpokládati, ačkoliv
černá orlice na zlatém poli byla odedávna císařským
symbolem. Před nastoupením vévody Vladislava (1140)
na trůn se totiž užívání znaků ještě všeobecně nevžilo ani
v německé mateřské zemi. Alespoň není ničím doloženo,
pod jakými odznaky přijímali dřívější vévodové od ně
meckého krále Čechy v léno.
Z různých skutečností se však může usuzovati, že
ještě za panování Vladislavova došlo ke změně znaku. Na
fo ukazuje na příklad jedno místo rýmované kroniky tak
zvaného Dalimila ze 14. století.*Dokládá zároveň, že tento
znak byl dáván milostí německého císaře. Místo zní takto:
»Nadto Cýsař knjžeti sstjt změnj,
A také auřad gemu w svém dwoře proměnj
Tehdy za pria černého
Dal gemu o gednom ocase Iwa bjlého«.
Císař, o kterém tu Dalimil mluví, je Friedrich Barba
rossa; neboť v předchozí kapitole, sé hovoří o účasti čes
kých vo.isk v boji císařově proti vzpouře v Miláně, tedy o
události, kterou nutno klásti do roku 1158. Dalimil se
však ve svých údajích mýlí, uvádí-li v té souvislosti cí
saře Jindřicha III. (1039—1056) a českého vévodu Vrati
slava II. (1061—1092), což nesouhlasí s boji o Milán, kte
ré spadají do -doby téměř o sto let pozdější. Friedrich
Barbarossa, jak známo, obdařil Vladislava za statečnost
jeho i jeho vojsk v roce 1158 královskou korunou. Je tedy
oprávněná domněnka, že císař vyznamenal statečného
Vladislava také novým, samostatnějším znakem. Rovněž
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kronika Hájka z Libočan (1534) vypráví o této změně
znaků a výslovně jmenuje tu Friedricha Barbarossu
a
Vladislava II. Lev, jakožto král zvířat, byl asi heraldic
ky hodnocen výše, ovšem nikoli výše, než byl císařský
orel na zlatém poli, nepochybně však přece jen vý
še, než byla orlice odvozená, respektive vasalská orlice na
stříbrném štítu. Tím bylo také vyjádřeno zvláštní posta
vení nositele českého léna proti ostatním říšským kníža
tům.
-Jestliže také pozdější český panovník Přemysl Ota
kar I. ještě jako vévoda užíval v pečeti nikoli lva, ale
německé lenní orlice, jak je to zjištěno
roku 1192,
pak se to dá vysvětlit dějinnými událostmi. Jak známo,
odevzdal král Vladislav, pečuje o posloupnost na trůně,
dědictví ještě za svého života svému synovi Bedřichovi,
aniž vyčkal potvrzení a udělení léna od německého císaře.
Nedošlo ani
holdování většiny velmožů, což byla jedna
z podmínek; předepsaných při nastoupení na trůn. Císař
(Friedrich Barbarossa) předvolal tedy krále i jeho syna
s českými velmoži před svůj dvorský soud do Norimberka. Rozsudek tohoto soudu zněl, že Bedřich není vévodou
českým, poněvadž převzal léno nezákonným způsobem jen
od svého otce, bez souhlasu českých velmožů a nikoli z
rukou císaře. Císař proto přiřkl vévodství nejprve knížeti
Oldřichovi a když ten se vzdal ve prospěch svého staršího
bratra, Soběslavovi, který do té doby strávil třináct let
v zajetí na hradě Přimdě. Tak byla pro nástupce ztra
cena vinou přílišné péče krále Vladislava královská hod
nost a tím i právo nositi královskou čelenku a užívati
královských symbolů na štítě. Musili se vrátiti
orlici,
poněvadž neměli královské hodnosti. Teprve po dosažení
dědičné hodnosti královské (1198) mohl Otakar I. opět
dosici práva užívati lva ve svém štítě. Nejstarší zobra
zení tohoto nového přemyslovského znaku ukazuje již
bílého dvouocasého lva v červeném poli, což od samého
počátku se líčilo jak zvláštnost jinde sotva pozorovaná.
Může se vysvětlovat jako zvláštní vyznamenání, jako zlep
šení znaku. Kdy a z jakého podnětu
tomu došlo, o tom
není rovněž bezprostředních dokladů. Dalimil však také
v této souvislosti hovoří o českém znaku a to tam, kde
vypravuje o účasti Ijrále Přemysla Otokara I. v boji cí
saře Otty (IV.) se Sasy.- Praví se tu:
»A Otakar, totiž Ottě mil (jakožto Cýsaři
Ottě milý) jemu řjkati káže.
Druhým ocasem obdařj Iwa bjlého ...«
To se mohlo stát nejdříve r. 1202, protože toho roku
přešel Přemysl Otokar I. od štaufské (od krále Filipa
Staufskéhp)
we-lfské straně (k Ottovi IV.), a boje, o
nichž je tu řeč, spadají do následujícího roku. Také ru
kopis kláštera oseckého hovoří o tom, že tato pocta vzešla
z přátelství Přemysla I. s císařem Óttou IV.
Nej starší vyobrazení české orlice je zachováno v
passionálu abatyše Kunhuty z roku 1312. Je to černá or
lice se zlatým příslušenstvím na stříbrném štíty, s malý
mi červenými plaménky, vyrážejícími z dříku orlice;.kří
dla jsou poseta zlatými trojlístky. Kronikář Karla IV.
Beneš z Veitmile uvádí tuto plamennou orlici v souvislost
s vyznamenáním, které dal Karel prokázati mladému
králi Václavovi při jeho vjezdu do Norimberka: byl při
vítán zapálením ohňů — »jak prý králové čeští vždjr
měli býti pozdravováni, jedouce ke dvoru císařskému,
aby nebyli
němu voláni z lehkých a častých příčin«.
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Také Dalimil o tom hovoří ve své kronice. Dává císaři
vévodovi Břetislavovi I.:
Dttovi IV. takto promlouvati
^.
»Když ciesař dvoru pozove t*be,
Pusť oheň na míliu okolo sebe
To viec kniežata česká za právo vzěchu
A proto orliciu v plaménném ščítě nosiechu.«
(Podle Vojtíška: Naše státní znaky 1921.)
Rozhodně je hodno pozoru', že dokonce i český nacio
nálni autor rýmované kroniky si to vůbec ani jinak ne
dovede představiti, než že čeští panovníci dostali svůj
znak i jeho zlepšení od německého císaře.

nak vyjadřoval těsný vztah Děpoldiců
rodině Pře
myslovců, jednak jejich vztah ke králi českému. Ra
da jiných pečetí a znaků vykazuje stále a opět vědomé
rozlišování toho. kdy mělo býti použito rodinného znaku
přemyslovského (říšské lenní orlice) a znaku českého
království. Tak i později se objevuje orlice jako odznak
rodové nebo rodinné příslušnosti ještě v té podobě, že
buď zcela" nebo zčásti (křídla orlice) je ho použito v klenotě helmu, jako v pečeti Přemysla Otokara II. Podobně
se objevují oba lenní znaky v erbech královských měst
českých á moravských; a sice bylo užíváno německé lenní
orlice (přemyslovské orlice) nebo orlích křídel jako kle
not helmu a královského lva buď samotného nebo obou
Odsymbolule
těchto erbovních zvířat v rozmanitém heraldickém spo
n n íhopoměruksymbolu
světce.
jení. Tak na příklad: Chrudim; Lubenec (pouze orlice),
Brno, Kolín, Budějovice (pouze lev), Mělník, Polička (lev
U státoprávně doložitelného lenního poměru čes
klenotu hel
s poloviční orlicí). Slaný (lev, orlí křídla
kých vévodů a králů
německému císaři- nebo králi je mu), Plzeň (lev a orlice). Pro použití tétov symboliky je
nad veškerou pochybnost, že černá orlice na stříbrném
zajímavý také relief nad portálem Vratislavské radnice z
štítu nebyla jen osobním odznakem českého panovníka,
2. poi. 14. století, ukazující uprostřed českého lva, který
ale že zároyeň také měla vyjadřovat! jeho lenní poměr mává korouhví, zdobenou českým lvem jako klenot
a
ne
^ Němpcké říši, jako vůbec také většina jiných nositelů
orlí křídla. Tak ustupuje německá lehni orlice již v
říšských lén měla,ve znaku orlici jako císařský odznak. se
druhé polovině 13. stojetí do pozadí ve prospěch německé
Tak na příklad vévoda Robert Lothrinský (1154), falckrabí
ho lenního lva, ztrácí takeTáz hěmecko-přemyslovského
Friedrich Bavorský (1166), vévoda Jindřich Rakouský,
lenního znaku a vstupuje v Čechách do vědomí součastmarkrabě Otto Braniborský (1170), vévoda Leopold Ra
níků již jen jako symbol světcův. Tak je také v Passionákouský (1179 a 1187), hrabě Siegfried z Orlamůnde (1180,) lu abatyše Kunhuty opatřen nápisem: »Sci. Wencelslay«.
vévoda Jindřich Saský (1196), konečně také markrabě
Pro nástupce vymřelých Přemyslovců, krále českého
Moravský a mnozí jiní (Gritžner: Symbole und Wappen Jana z rodu Lucemburského není již znakem ani rodin
des alten Deutschen Reiches). Tak tedy česká orlice měla ným, ani lenním; a tak propůjčuje státoprávně uvolněný
dlouhou řadu sourozenců, kteří s říšským orlem tvořili
symbol na prosbu biskupa Mikuláše Tridentského městu
takřka jejnu rodinu a vzhlíželi
ní jako
hlavě ro
Tridentu a tak je tento starší lenní znak Čech, pla
diny. (Vojtíšek:
otázce erbu českého krále. Časopis Ná
menná orlice, ještě dnes městským znakem Tridentu. Vi
rodního musea, 1921.)
díme jej dále na pilířích dómu sv. Víta a na hrobkách
Německá leimí orlice se nazývá v Čechách také sva
českých vévodů a králů, na staroměstské mostecké' věži
továclavská, poněvadž od použití pečetidla Přemyslem
vedle znaku se lvem a pod říšským orlem. Zejména za
Otakarem I. bylo zvykem vloží ti orlici na štít svátého
Karla V., ctitele vévody a světce Václava, je tohoto zna
České.
Václava, jakožto patrona země
Nejstarší doklady
ku vedle říšského orla stále a stále používáno a je tak za
toho — jako vůbec pro znak — tvoří pečeti, nikoli však chováván v živé paměti lidu.
Císařův kronikář Beneš z
mince, protože pokud jde o-symboly na mincích, je tu pří
Veitmile může proto ještě r. 1370 poznamenati, že pla
značná jistá zaostalost vůči vývoji heraldiky. Také pri
menná orlice
stříbrném štítu je znakem země České
mitivní technika ražení dovolovala jen hrubé otisky. Líc a že toho znakunaje používáno zejména tam, kde jde o krá
této pečeti ukazuje obraz krále Otokara I., kdežto na ru
lovská zejmská práva. V podobě svatováclavského znaku
bu je zobrazen svátý Václav jako zemský patron, držící (»sigilium
comune regni Bóémiae, videlicet s. Wenceslai«)
,v pravé ruce korouhev a levou rukou se opírající o štít bylo ho používáno zemskými stavy a zemským soudem
německou lenní orlicí. Je jasné, proč mu byla. dána do také ještě mnohem později, naposledy
1742, když si
štítu orlice a nikoli lev: svátý Václav byl vévoda, nikoli Friedrich Veliký dal potvrdí ti od českých r.zemských stavů
král český a tedy nemohl býti vyobrazován s královský
odstoupení Slezska. Ve všech takových případech je však
mi, nýbrž jen s vévodskými lenními odznaky. Zvlášť pěk
orlice na svatováclavském štítů a nesmí býti zaměňována
né doklady tohio jsou na příklad Parlerova socha knížete
za říšského orla, kterého jako výsostného znaku Ríše často
Václava ve svatováclavské kapli chrámu sv. Víta v Praze
užíváno na listinách, pečetích a uměleckých památkách
nebo čtyři zemští patronové v Missálu Pražském od Ji
také v Čechách od doby Karla IV. Tak na východňí stra
řího Lembergera.
ně staroměstské mostecké věže, v Křížové kapli na Karl
Vojtíšek (K otázce erbu českého krále v Č. N. M. štejně,
na Vídeňské Václavské bibli na obrázku -Vác
1931) ukazuje ještě na jedno zajímavé užití německé len
lava IV. nebo v Kodexu městských práv Joáchyma z
ní orlice. Václav II. (syn Přemysla Otakara I.) byl již r. Gelnhausenu
v Jihlavě na obrázku Karla IV.
1216 zvolen za krále a ještě za panování svého otce koru
nován (1228) na krále. Od té chvíle nosil název iuvenis rex
Český
lev
Boemorum. tížívá vlastní pečeti, jiné před korunovací a
Nejstarší vyobrazení českého lva lze patrně najiti na
jiné po ní; obraz na pečeti však zůstává celkem stejný.
Představuje rytíře na koni, v pravici korouhev, v levici pečeti markraběte Vladislava Jmdřicha Moravského z r.
1202, a sice na štítě rytířovy postavy na znamení toho, že
štít, na kterém v obou případech je německá lenní orlice.
Není pochyby, píše Vojtíšek, že tu jde o vévodskou orlici, vykonával markraběcí úřad z pověření krále českého
(Vojtíšek). Nejkrásnější však a nejstarší podání (13. sto
poněvadž dvojocasý lev, jakožto odznak, který nepřísluší
synovi, zůstal vyhrazen panujícímu králi. A tak se zdá, letí) českého erbovního lva je nám zachováno v hrad
ní kapli na Zvíkově v jižních Čechách, Zde jsou na dlaž
j že německá lenní orlice se stávala stále zřetelněji odzna
dicích mezi jinými reliefy orlice a lva, orámované němec
kem rodu Přemyslovců, kdežto lva se užívalo jako zna
kými verši. Jeden z nich zní:
ku českého královského důstojenství. To .potvrzuje také
kresba na pečeti, které používali Děpoldici, vedlejší linie
Leb pin ich kenánt, mich treít den Conche von t
vládnoucích Přemyslovců, Na jedné listině Přemysla
Pehem Lant.
, Otakara I.
z roku 1213, týkající se chotěšovského
České země mě nosívají.
králové
Lvem
nazývají,
mne
kláštera, visí pečeti Děpolda a jeho bratra Soběsla
Byla to doba, kdy minnesang byl na Pražském
va a na těchto pečetích ie v poli spojen vpravo
dvoře zdomácnělý a sám panovník Zemský (král Vácve skoku lev s polcenou orlici Tento znak asi jed
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lav II.), zároveň i hradní pán Zvíkova, byl německým
minnesängerem; byla to doba, kdy Walter von der Vogel
weide opěval Čechy, kdy velký Reimar von Zweter
žil a básnil v Čechách, kdy Heinrich von Meissen, zvaný
rytířským slavnostem a
Frauenlob, přichází do Prahy
kdy se v Čechách narodil Ulrich von Eschenbach. Je pře
konán již jen Heinrichem von Freiberg, který se naro
dil v Německém Brodě v Čechách. Velký Heidelberský
rukopis písňový zachoval nám nejen tři cituplné písně
krále Václava, ale také jeho obraz a současně i jedno z
nejstarších vyobrazení královského znaku se lvem. A Korutanský Ulrich Von dem Türlin věnuje Otakarovi II. své
epos Willehalm. V následující době byly^asi také již zbásněny pověsti o Stilfrídovi a Bruncvíkovi, dnes nezvěstné,
které byly předlohou zachovaným českým erbovním po
věstem stejného pojmenování.
Ani v době husitské nevyšel lev jako znak němec
kého říšského řádu a královského důstojenství z užívání.
Původním odznakem husitského hnutí náboženského
byUčervený kalich v bílém poli. Tu a tam se
bojovného
a
nalézala také ještě jiná zobrazení husitského kalicha: zla
tý nebo stříbrný kalich nebo kalich s poloviční hostií,
často-ještě orámovaný trnovou korunou nebo provázený
vpravo husitským cepem a vlevo taseným mečem. Také
husa, pijící z kalichu, byla obyčejným znakem husitů.
Dosti často byly také tyto husitské odznaky provázeny
průpovědí »Pravda Páně vítězí«. Husitský lidový král
Jiří z Poděbrad dal upevniti, jak známo, zlatý kalich s
poloviční hostií také na Týnský kostel na Staroměstském
náměstí v Praze. Avšak jako zeměpanský znak a jako
znak královské moci užíval také on dále starého krá
lovského erbu se lvem. V třeboňském archivu je chována
pečeť, užívaná ve státní kanceláři Poděbradově od r.
1465. Je na ní zobrazen anděl, držícíma pravém koleně a v
pravé ruce královský erb se lvem, ozdobeným korunou z
liliových listů; pravé křídlo andělovo je rozestřeno nad
korunou, zatím co na levém koleně je vidět iniciálu »G«.
Znak českého lenního závazku a královské hodnosti,
propůjčený Německou říší, přežil tedy i husitské bouře,
jako vůbec husité zásadně nikdy neopustili říšskou
myšlenku. Tak nalézáme lva také dnes ještě na veřejných
stavbách, pocházejících z doby panování krále Jiřího ne
bo z doby jeho nástupce Vladislava Jagellonského. Z ro
ku 1483 pochází také ještě erbovní kniha Grůnenbergova, která ukazuje české znaky v plné heraldické výzdo
bě; vyobrazení lva odpovídá přesně heraldickému popisu
štítu krále Václava II., dlouhou dobu uchovávanénn.u ve
svatovítském pokladu chrámu sv. Víta.
Falešný výklad skutečných historických souvislostí
způsobil, že vé vítězství říšského dvouhlavého orla nad
českým lvem pod dynastií Habsburgů již na Moravském
poli a pak především v bitvě na Bílé hoře bylo spatřo
váno znevážení věci výhradně a pouze české. Zapomně
lo se na původ českého lva jako lenního symbolu z ruky
německého císaře a nechtělo se věřiti poučení, které dali
první nositelé říšského lenního závazku v Čechách již na
úsvitě českých dějin. Tak si stěžuje Mikuláš Dačický
z Heslová kol. r. 1551 (po selhání českého povstání r. 1547),
že císař Ferdinand I. chtěl využiti svého lehkého vítěz
ství
ponížení českého lva. »Ještě nepřátelé chtěli, aby
království České znamení lva svého prve svobodného za
mříží jako vězně jatého v malování, rytí a pečetění uží
vali, ale
tomu posměchu a potupě, neb se již i mince
taková česká královská s znamením lva za mříží dělati a
liti začala, jiní, kteří se byli nezprotivili totéž Plzeňští,
Budějovičtí a Oustští, dovoliti nechtěli a to zbránili.«
Uvedená města totiž zůstala císaři věrná a zastala se to
ho, aby starý zemský znak zůstal nezměněn. Tak také byl
1-918 odstraněn relief néznámého umělce,, pocházející .z
r. 1730, z portálu bělohorského kostela (Marie de Victo
ria); na reliefu bylo ilustrováno vítězství císařského orla
(tehdy ovšem katolickéhe) nad českým lvem slovy: »De
aquilla prosternente leonem ad terram et acuente ei ocu
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stupce polské vlády v Londýně, pokud nejsou nepřátelští
*áhlým programem, v němž mimo jiné se slibuje velko
Sovětům a nejsou fašisty, opírajícími se o Pilsudskéhofašis
záborem
počítá
při
které
pozemková
re!orma,
rysá
se
se
veškerých velkostatků soukromých a církevních, pokud tickou ústavu z r. 1935, nýbrž demokraty, ochotnými se
rozsah jejich přesahuje 50 hektarů, a slibuje se reorgani- vrátit demokratické ústavě polské z r. 1921, která za
sace zemědělstvísystémem kolchozním;prohlašuje se dále jišťuje svobodlnouúčast komunistů na volbách, o nichž se
program zestátnění těžkého průmyslu; zakazuje se příjezd v Moskvě nepochybuje, že je vyhrají komunisté. Sově.
„živlům, odpovědným za katastrofu z r. 1939“, čili příjezd definitivně uznaly demokratickou ústavu pro cizí zěmě za
členů „polské vlády“ v Loniýně; náhradou za odstoupené nejjistější hránu pro rychlé vítězství bolševismu v které
koli zemi, kapitalismem zklamané a ožebračené. A tak
východní Polsko se žádá velké odškodnění na útraty Ně
tomuto,manévru, kterým
mecka. Současně,tato Krajowa Rada.Narodowa přejímá od Anglie a Spojené státy musí
Sovětů program panslavisťcký a prohlašuje, že' „Polsko ' Sověty polykají Polsko, skromně mlčet. Oběšení Polska
v může se zachránit před německým nebezpečím,jen když děje se demokratickou oprátkou, od let ž Anglie a z Ame
vytvoří velký obranný blok slovanských národů, založený riky pro Evropu jako jediná spása doporučovanou.
Až do nynějška nechávali tedy Angličané Poláky
na dohodě mezi Polskem, Sovětským svazem a Českoslo
venskem“.
Vmlhách, jaký bude jejich osud. Ve dnech, kdy tito očeká
Vystoupení vlády cholmské bylo propagačně dobře vali/že po pěti letech nastane jejich „osvobození“,dosa
.
připraveno. Polsko neprodělalo
po minulé válce pozemko vají se celí do drápů sovětskéhomedvěda, a to i s britskou
vou reformu; půda zůstala v rukou vládnoucí neschopné garancií. Je konec jejich snu, že budou znovu samostatným
Hechty a sedlák žil na úzké jen hranici mezi životem a a ode všech uznávaným „nárazníkovým státem mezi Vý
Smrtí. (V té souvislostitřeba znovu čisti knihu dr. Václava chodem a Západem“. Dopadloto s nimi jako s Benešovým
Fialy: Soudobé Polsko, Orbis 1935.) Vyvlastnění velko
„mostem“.
statků je heslo pro Polsko velmi populární a dává Sově
tům dobrou záminku připravit pozemkovoureformou sys
filosofii
Sovětský
pokus o imperialistickou
tém kolchozní,neboť jkSpstérozdělení půdy mezi sedláky
nepřichází v úvahu, ježto nemají pohřebnéhoselského ná
Když už demokracie byla přijata za nejjistější můs
řadí. Těžký průmysl byl. v-Polsku stoprocentně cizí ka
tek bolševismu,snaží se Sověty i svoje dobyvačné plány
pitál a proto jeho zestátnění je také heslo přitažlivé. Ale odůvodnit myšlenkovým pochodem, který je vypůjčen
ovšem po „pozemkovéreformě“, vedoucí ke kolchozům, a z myšlenkovéhoarsenálu západních demokracií a je spojen
po zestátnění průmyslu, co zůstává ještě vůbec v Polsku pouze volně s marxismem.
ze soukromého majetku? Sotva víc než v Sovětském
Není sice pro sovětskýimperialismusvábivější a svůd
evazu.
nější theorie než myšlenka „světovérevoluce“, ale ta je na
Těmito opatřeními-byla také podtržena hospodářská Západě ve vyšších spojeneckýchkruzích nepopulární. By
základna polským emigrantům v Londýně, složeným z vel- la tedy na
čas odsunuta stranou a místo ní vybudovaná
kostaíkářské šlechty a z přívrženců církevního velkostat- konstrukce jiná. Je nutno si připomenout,
že v Sovětech
ku. Panika v Londýně mezi Poláky byla tím proto jen ze
vládne jen jedna historická koncepce a že nikomu nebylo
, sílena. Sovětská
vláda hned dva dni nato, dne 25. červen
dosud dovolenopřijít s koncepcí vlastní, jež by už neměla
ce, uzavírá s cholmskouvládou spojeneckousmlouvu a po- předem souhlas oficielní Moskvy. V sovětském časopise
- sílá ní úředně svého zástupce. Eden sice den nato, dne Zvězda přichází publicista Malinin
s hlavní thesí, že
26! července, prohlašuje, že pro Londýn zůstává vládou organisace míru musí být vybudována na silném vedení
polskou výbor londýnský, ale vyžádá si, aby se o věci velmocí. Odpovědnost za mír j^esmí být rozdělena na 60
v londýnském parlamentu nediskutovalovzhledem na přá
nebo více vlád, ani nemůže byt svěřena nějaké neosobní
telské styky se Sověty. A radí ministerskému předsedovi organisaci. Odpovědnost musí přejmouti tři čtyři hlavní
polské vlády v Londýně, aby zajel do Moskvy a dohovořil velmoci a dohodnout se na ní. Mnohemotevřeněji vykládá
se s Moskvou a vládou konkurenční. Blahovolněse nabídl, tuto novou theorii brožura, kterou napsal předseda sovnarže i když Moskva s londýnskými Poláky přerušila styky, komu ukrajinské republiky Chruščev.
Podle něho jsou
dosáhne na Stalinovi, aby s jejich zástupci mluvil. Přitom malé státy v Evropě historickým
anachro
předem prohlašuje, že může podporovat! jen takové po
nism em,'které ztratily raison d’ótre jakékoli existence.
činy londýnské vlády polské, které nijak neohrozí dobrý Idea „tří velkých“ nebo maximálně „čtyř velkých“ je při
poměr Anglie se Sověty. Tím ovšem londýnští Poláci byli rozeným výsledkem neúprosného dějinného vývoje, který
Anglií vydáni Sovětům úplně na milost a nemilost. Co bylo dnes může být označen pojmem „koncentrace“. Tato kon
platné, že generál SosnkowsMbyl v Římě přijat s veške
centrace (která v marxistickém pojetí se na poli hospo
dářském projevuje tím, že na místo samostatných slabých
rou parádou od papeže a z táto schůzky vznikla prokla
mace p tom, že „je živelnou povinností všech ještě států, podniků nastupují mocné trusty — zde je pokus o proletářpokud jsou vedeny křesťanským a humánním citem, aby ské zdůvodněnínové theorie), tato
koncentrace vede na
spravedlivá polská přání po místě mezí mírumilovnými politickém poli
velkým státním seskupením v rámci
národy byla splněna“; Stalin sice konferoval s Mikolajczy- jednotnéhopolitickéhoa hospodářskéhoúzemí. Úpravy me
kem, ale ten byl v Moskvě přijat jen jako privátní osoba, zinárodních a hospodářskýchsporů jakož i posilovánívzá
zatím co zástupcům polské vlády cholmskéuchystala Mos
jemných dohod může se dosáhnout jenom takovouto kon
kva pompésníuvítání jako suverénní vládě, s níž Mikolaj- centrací.' Vytvořiti mezinárodní orgány a regulovali dalli
czykovi je nutno se za každou centi dohovořit jako s vlá
vývoj se podaří pouze tehdy, bude-li počet,velkých účast
dou, o jejíž oprávněností už není žádné pochyby. A tak níků co nejmenší. Malé státy jsou jenom na překážku na
svět měl podívanou na národ beznadějně rozdělený. Ti
cestě všeobecnédohodě, čehož klasickým příkladem byla
síce Poláků stojí v armádě, podléhající vládě cholmské, a ženevská liga. Malé státy musejí být nejen politicky a
tisíce Poláků, zapřisáhlých nepřátel Sovětů a bolševismu, hospodářsky včleněny do příslušného „velkého“ státního
Stojí v řadách anglo-amerických a umírají na jejičh bo
organismu,nýbrž musejí se v pravém slova smys
jištích, aby viděli, jak jejich země, pro kterou umírají, je lu rozplynout.
třeba
Kdyby se jim ponechal
jednou provždy jejich „ochránci“ vydávána na pospas bol
jenom
příznak
sebemenší
samostatnosti,
ševismu.
politic
i když by to bylo ve Společných
,
Moskva se snaží přitom úzkostlivě,
ký ch hranicích,
stalo by se to zárodkem vše
aby jejímu po
stupu se nemohlo nic vyčítat. Amgoťunení Polsku třeba, možných konfliktů.
sovětskému „slunci“ jsou ze
poněvádž,na. rozdíl od Italie a Maroka Sověty ihned při-~- -zeměpisných a historických důvodů přitahovány podle
znaly nové vládě všechny pravomoci vládly suverénní. Při Chruščeva Finsko, Polsko, Československo, Rumunsko,
Maďarsko a balkánské státy. Jednotná železniční trať a
tom Moskva je ochotna připustit do cholmské vlády zá
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/jednotná valuta —' červonee — spojí jednou všechna tato
území v jediný mohutný celek Sovětského svazu.
A že tento marxistický názor na dějinnou „koncen
traci“ přešel i do politickéhomyšlení sovětskýchdiploma
tů, o tom svědčí článek zásmpce komisaře zahraničí LiitV i no v a v téže Zvězdě, ve které vyšel článek Malininův.
Podle Litvinova Společnost národů ztroskotala definitivně
a nikdo nemyslí na to, aby ji obnovil.O míru ve světě mů
že rozhodnouti jen dohoda velmocí, z nichž každá si musí
vžiti na sebe závazky zúčastnit se Určitýmpodílem na po
tlačení toho, koho výkonný výbor velmocí označí za últočibka. Malé státy
velmoci
jsou jen trabanty
Velmoci mohou od malých států žádati nejen pomoc, po
užití lodí, leteckých základen, průchod vojenských oddílů,
ale i účast na vojenských operacích
...
Sověty zmocňují se tak ideově přesvědčení, ke které
mu se dopracovaly dlouhým dějinným vývojem imperia
listické vehnoci, především Anglie. Byly doby, kdy stou
penci volnéhoobchoduv Anglii, Cobden a celý směr manchestérství, byli pro samostatnost každého skalního hnízda
a považovalidokonce i kolonie za přítěž pro mateřskou ze
mi. To bylo v době, kdy skvěilese rozvíjející obchod An
glie s§ samostatnýmijihoamerickýmirepublikami i s osvo
bozenými od Anglie Spojenými státy severoamerickými
zdál se být dokladem,žě pro obchodujícístát je nejlepší,
když se zmocní obchodu v cizí zemi, ale jinak, tuto pone
chá svým vlastním správním a politickým oblfeím. Kolo
nie podle nich jen zbytečně správně a finančně mateřskou
zemi zatěžují. Ale názor tento se změnil, jakmile podstata
obchodu anglického se změnila a jakmile textilie přestaly
být hlavním obchodním předmětem; v zámořských ze
mích koloniálních se objevilo zlaio a diamanty; bylo dále
důležité určovat, za čí finance se budou stavět železnice
a spravovat nové námořní cesty, které vznikly důležitými
průplavy, jako ha př. byl suezský; a bylo nutno mít vliv
ve vládách zemí, aby se neohrazovaly celními přehradami
atd. Od-té doby názor na kolonie a na samostatnost států
se změnil.Disraeli a Cecil Rhodes dávají signál dobytí
především kolonií afrických, Egypt v ně počítaje. Rodí se
Imperium britské a Disraeli přeměňuje Indii na korunní
statek,. ač dosud byla statkem soukromé obchodníspoleč
nosti. I Amerika šla na výboj a zmocnilase Kuby, Filipin
a ostrovů Polynesie. Ale když už všechno bylo rozděleno,
co se rozdělit dalo, staré-manchesterské myšlení se znovu
prosazovalo.Zůstával totiž fakt, že s Jižní Amerikou i se
Spojenými státy byly obchody nejjistější a bez politické
ho risika, mohlo se dále poukazovat na to, jak se Holand
sko a Skandinávie hospodářsky začlenily do anglické hospodářské soustavy, že se Německo víc a víc stává výrob
cem polotovarů pro anglický průmysl a že Japonsko z celé
jedné třetiny pracuje vlastně na anglické dluhy, domní
vajíc se, že je naprosto samostatné. Začal'znovu převažo
vat názor, že hlavni věc je finanční a hospodářskéovládá
ní'zemí ve světě a při tom je možno jim ponechati zdán
livě vědomí politické nezávislosti.Na tomto prmcipu byla
také založena poválečná organisace Evropy: tříšť malých
států, politicky samostatných, ale podřizujících se Společ
nosti národů, hospodářskyzávislýchna Londýnu, rešp. Wall
Streetu. Ale tento princip ztroskotal na poválečné hospo
dářské krisi světové. V letech, kdy Londýn a Wall Street
byly úplně bezradné, co s krisí počít a jak se zbavit vlast
ních nezaměstnaných-auzavřely se do vlastního velkoprostoru, státy hospodářsky závislé a v krisi./opuštěnéobjevily,
jakou hospodářskousüou je státní moc, která může chrá
nit domácí pracovní trh před cizími zásahy. Státy se za
chraňovaly hospodářskouautarkií a mnohé se skutečně za
chránily. Nemluvíme-li o Sovětském svazu, budujícím sve
hospodářství nezávisle na hospodářství světovém, bylo to
především Německo,které dokázalosvětu, že je možnodo
sáhnout značnéprosperity bez unce zlata v pokladně stát
ní, jen na podkladě bohatství pilných rukou a vynaléza
vých mozků země za odpovědnéhovedení stárni moci. Za
velké hospodářské krise se světové hospodářství samovol

ně rozpadlo na několik velkých hospodářskýchprostorů:
americký, britský, německo-evropský, sovětský a japon
ský. A na těchto liniích z doby hosmdářské krise a ňa
zklamání se ženevskouligou chce se budovat politický ži
vot po této válce, ovšem tak, že o německo-evropskýa ja-«
ponsko-asijskýhospodářský prostor se rozdělí zbývající tři
mocnosti.
Protichůdná

imperialistická
filosofi«
Američanů
^
Ale jestliže tato sovětská koncentrace odlpovíd*dneš
nímu imperialistickému myšlení Angličanů, ve Spojených
státech nejsou tak docela přesvědčeni o užitečností Sověty
zastávaného principu velmocí, jež si dělí svět New York
Times sice v předvečer konference čtyř velmocí,jež se se
šla v USA dne 21. srpna, mluví stejnou řečí jako Sověty
(konference v Dumbarton Oak také) : „Malé národy — pí
ši— musí konečně poznati, že se musí dohovořit s velmoci,
která je jejich nejbližším sousedem.Vzrůstající počet čle
nů mezi spojencipovažuje už nyní malé stálý za trabanty
uprostřed sféry vlivu, ovládaného velmocemi.Hlavní od
povědnost za příští mír mají samozřejmě ty národy, které
mohou poskytnourtipro obranu míru největší válečný po
tenciál.“ Přitom však N. Y. Times pro změnu považují za
trabanty nejen Francii' a „jiné malé státy“, ale také čurvMnskou Čínu a dokoncei Anglii. Pro N. Y. Times se tím
velmocifakticky zmenšují jenom na dvě; na Spojené státy
a na Sověty. A tak vlastně nemají anbdaleko ke zdánlivě
protichůdnému názoru Rooseveltova protikandidáta Deweyho, kierý v oficielním prohlášení odmítá všechny ná
vrhy na ovládnutí světa po válce kombinací čtyř mocností.
Spojenými státy, Anglií, Sovětským svazem a Čimkinem.
Dewey prohlašuje, že je velmi znepokojenzprávami,podle
nichž prý jsou vypracoványplány, že všechny národy svěř
ta — velké i malé — navždy mají býti podrobeny soustře
děné moci čtyř velkých národů. V této souvislostioznačil
Dewey takové plány za „n e j o d p o-rn ější formy,
imperialismu“.
(Pěkná lekce Sovětům!)
Dewey vyjadřuje myšlenku, která je vlastní nynější
mu vývoji Spojených států. Výrobní potenciál Spojených
států vyrostl tak nesmírně, že nemůže mu být lhostejné,
aby tři spojenecké velmoci rozdělily si národy světa, vy
tvořily si z nich politické velkoprostory a před Spojenými
státy své hospodářské velkoprostory uzavřely. Na vrcholu
své prosperity v r. 1929vyvezly Spojené státy za pět mi
liard dolarů. Podle obchodníkomory je nutno,' aby po vál
ce vyvezly ročně za 7 miliard, podle Wallaceho za 18 mim
liard a podle senátora Kilgora za 25 miliard dolarů. to
mu potřebuji Spojené stálý, aby měly volný trh nejen
v Číně a v Indii, ale také v Sovětech a v Anglii. Spojené
státy stávají se proto zastáncem moderního „volného ob
chodu“, jakéhosi amerického manehestenství, ovšem pod
statně změněného.Celý svět má být americké výrobě ote
vřen a proto se Spojené státy chtějí po této válce postarat;
aby žádný stát se nemohl hospodářsky uzavřít (do sebe,
aby se nemohl ohradit nepříznivými cly, aby se nemohl
případně vojenskoumocí postavit proti diktátu Wall Stree
tu. Spojené státy chtějí volný obchod, ale nepřezárají jako
původní manchesterství vládni moc a proto se chtějí vmě
šovat do záležitostí všech těch států, které by své politické
moci chtěly užít i v oblasti hospodářské. Ideálem Spoje
ných států je, aby všechny ostatní státy byly malé, hospo
dářsky nevýznamné, dolaru přikované, na surovinách
Amerikou vlastněných dokonale závislé a naprosto od
zbrojené, aby tak_„odpovědnost za příští*mír“" spočívala
jen na armádě, loďstvu a letectvu Severní Ameriky.
Stavějí
se kulisy k třetí válce světové
Tento ideál je ovšem v dokonalémprotikladu ideálu
Moskvy (a částečně i Londýna). Už z tohoto protikladu je
třetí válka světová po této válce nevyhnutelná. Vidíme
proto ustavičně přeletovat jiskry mezi těmito oběma vyJ
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Bokýminapětími. Skutečná dohoda mezi nimi je něco kraj
ně obtížného. Churchill to hezky vyjádřil ve své poslední
řeči: „Máme dva spojence — pravil — kteří jsou větší a
do jisté míry i silnější než my. Když dva se dohodnou,třetí
ohlašuje své výhrady, a když všichni tři se shodnou, .
nž ta záležitost není pro nikoho důležitá.“
Ovšem Anglie se vždy nakonec dohodne s Amerikou
a táhne s ní za jeden provaz. Fronty jsou tedy v podstatě
dvě, anglo-americká a sovětská. A "jednadruhé také pro
vede zlomyslnost, kde může. Typický je případ Varšavy.
Když vzniklo povstání a Sověty se do Varšavy nedo
staly, obvinila Moskva Londýn, že lehkomyslně vyvolal
vzpouru a je vinen tisíci životy povstalců. Naproti tomu
Londýn obvMl Moskvu,že úmyslně zastavila s^ůj pochod
na Varšavu, aby Němci za ně likvidovali polské vlastence,
kíterí byli sympatiemi svými blíže Londýnu než Moskvě.
Do téže linie patřLi to, že Moskva odzbrojila polské vlas
tence na zabraném území, důstojníky oddělila od mužstva
a zatkla.
Jinou takovou zlomyslnostíje afé^a balíku akcií Suez
ského kanálu. Sověty je koupily od de Gaulla, ale Anglie
a Spojené státy prohlašují tuto koupi za neplatnou, poně
vadž prý balíky patřily jen právoplatné francouzské vládě
a de Gaulle není žádnou vládou právoplatnou. Není prpto
možno do správní a dozorčí komise Suezského průplavu
pusiít žádného zástupce Sovětů.
Ale jsou tu žertíky mnohem závažnější, které pách
nou už přišiti válkou. Příkladem je Turecko. Závažný špa
nělský časopis El Espaňol prozrazuje ze zákulisí poslední
ho přerušení styků Turecka s Německem:podle neho Tu
recko muselo přerušit styky s Německem,aby Anglie mo
hla'Turky bez obavy zahrnout zbraněmi. „Jest nepravděpodobno,že se těchto britských zbraní použije v Turecku
proti Německu,“píše list. „Obrátíme-li však zraky do Rus
ka, pak je možno,že tam najdeme odpověď na otázku,
k čemu těchto zbraní možno použít.“ Španělský časopis
"psal ještě před vyloděním armády z Blízkého východu
Vjižní Francii. Předtím tedy, než Britové velkou část svých
armád vzali z Blízkého východu, kde se setkávají s usta
vičnou konkurencí Sovětů, zajistili se tím, že Turecko vy
zbrojili pro případ každého přepadu. Neboť podle španěl
ského listu úkolem Turecka v očích Anglie je být na sfráži
mořských úžiqách před Sověty, jako zase je prý úkolem
Španělska nepřipustit sovětský vliv v západní
části Stře
dozemníhomoře. Bylo jistě zábavnou podívanou, jak So
věty přerušení styků Turecka s Německem doprovodily
kyselými výpady proti Turecku.
Anglie a Spojené státy zřejmě nejsou odhodlány upuetit od Středomoří, přestože Sověty si dělají nároky na ce
lý Balkán. V ppsledním programatíckém článku v Times
pokoušejí se Britové vymezit proti nárokům sovětským
svou sféru vlivu: tou má být blok západních evropských
států, jižní Italie a „velké
čgsti balkánských
států“. Ale Sověty si přece dělají nároky na všechny
státy balkánské!
Sověty se jeví dnes jako stát s obrovskousilou.V Ame
rice však a v Anglii mají patrně docela jiné mínění o této
síle. Jsou podle všeho přesvědčeni, že Sověty jednají z po
sledního vypětí sil a ještě k tomu pod vlivem materiálové
pomoci z Ameriky. Kdyby považovaliSověty za tak silné,
jak se jeví, nebyli by se nikdy odvážili experimentu in
vase do Francie, neboť mohli očekávat, že rozjetý bolše
vický kolos obsadí vetší část Evropy dříve, než se oni kdy
dostanou k Maginotově hrdi. Snad si dokonce troufají,
že
po vyřízení Německa vyřídí ještě také v jednom záprahu
i Sovětský svaz!^Tyto neurčité náznaky, občas doprová
zené hlasitou zrmnkmro možné třetí válce světové hned po
válce této, jsou bezpochyby hlavní injekcí, která má udrzovat při dobré mysli ony Poláky, kteří jsou přesvěd
čeni, že se Sověty není pro Poláky žádná dohoda možná.
Polákům —s a nyní také Rumunům
se naznačuje: Vy
držte nějaký čas pod vládou Sovětů. —
Dokud budeme mít se
Sověty spojenectví,postaráme se, aby nebyly k vám příliš
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kruté. A až nadejde vhodná doba, vysvobodíme z drápů
Sovětů nejen vás, ale i ostatní státy.
Pro Anglii, zvyklou počítat ve světových měřítcích,
je ovšem maličkostí,když po této válce zbude tu „pěkná
hromádka občanských válek“, jak řekl Churchill. A třeba
záminkou k příští válce může býti to, že bolševici,věrni
zásadě, že malé státy se musí ve velkém organismurozply
nout, rozmetají Poláky po Sibiři a po celých Sovětech.Snad
se jednoho dne bude svět rozléhat morálním rozhořčením
Britů a Američanů, že i ten pilný a po tisícilétí v srdci
Evropy usazený český národ zmizel dokonale ze středoev
ropské pahorkatiny kdesi v útrobách Rusi a že jeho místo
zabraly mongolskéválečné oddíly. Có však pomůže Polá
kům a mám toto morální rozhořčení anglosaskéhozápadu,
co pomůže „rozpuštěnému“ národu Utice válečná, kterou
nad Eurasií rozpoutají létající superpevnosti, startující ze
Západu, z Blízkého orientu i z čínských a indických letišť,
pro které žádný kout Sovětskéhosvazu nebude nepřístup
ný! Kde se budou zatím bělat kosti sedmi mihonů Čechů
a dvaceti mihonů Poláků při známé likvidační důklad
nosti Sovětů? "Osvoboditelébyli by už jenom hyenami,
ohlodávajícími kosti národů, které kdysi zradou Anglie
a zámoří přestaly existovat.
To jsou ovšem úvahy, jež aspoň pro nás Čechy činí
zbytečnými existence silného Německa. Dějiny ještě ne
přenesly konečné slovo zbraněmi, při pohledu na které,
jak prohlásil Goebbels, srdce samo se zastavuje...

socialismus
Dr. Jaroslav Křemen:
Třetí

/,
možnosti

není

T)áíÝ rok války posunul značně kupředu základní myšlenkovou problematiku současného a budoucího so
ciálního vývoje Evropy a celého civilisováného světa. Od
povědi na palčivé otázky budoucího sociálního řádu dává
touto dobu ještě síla zbraní, ale ve stále větší míře přistu
pují k tomu celé myšlenkové ovzduší a politické podmínky,
včetně vykonaného díla na sociálně hospodářské výstavbě
a další plány, ze současného stavu vycházející, a to jak
na straně Říše a Evropy, tak i na straně demokratických moc
ností a sovětského Ruska.
Je pochopitelné, že největší agilnosi a iniciativa v obo
ru příprav a plánů budoucího sociálního řádu a diskusí o
nich projevuje se na straně britsko-americké, kde právě ka
pitalistický řád stojí před největšími otazníky, vyplývajícími
z vlastní struktury a sebezáchovné expansivnosti, kde tudíž
konference stíhá konferenci, aby se jednou ujasňovaly otáz
ky hospodářské a měnové, po druhé sociální a po třetí opět
hospodářsko-politické; a je už v povaze těchto akcí, spja
tých s představou spojeneckého vítězství, že v mnohých
otázkách ani nejde o to, aby byl pouze vypracován nějaký
konkrétní plán a jasné, aspoň v domácích zemích realisovatelné koncepce, jako v první řadě spíše o to, aby bylo vysondováno, do jaké míry bý mohl v době míru existovali
vedle sebe řád demokraíicko-kapilalislický a komunistický,
aspoň v jakémsi modu vivendi, když už by nemohla být vy
tvořena z důvodů principielní odlišnosti obou systémů jed
notná základna hospodářského a měnového pořádku. (Kon
ference v Bretton Woods). Pro věcného a přemýšlivého po
zorovatele politických souvislostí v nynější válce není bez
závažné zajímavosti ona skutečnost, že se strany americké
rozsáhlá diplomatické iniciativa v těchto otázkách je svě
řena zástupci severoamerického zahraničního ministra E.
Stettiniusovi ml. ; tento exponent big businnes přišel před
časem do svého úřadu, aby v této fázi války vystří
dal jednoho z typických ideologů Atlantské charty Sum
mern Wellese, bývalého spolupracovníka Rooseveltova jr
New Dealu, v oné soustavě opatření, která byla vládnoucí-
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mu americkému těžkému kapitálu tolik nepříjemná svými
zášaíiY, čpícími socialistickými myšlenkami řízeného' hospo
dářství a harmonisování zřetélů sociálních se zřeteli výrobně
obchodními.
-*
Říšský ministr hospodářství dr. Funk v nedávné před
nášce správně upozornil na dvojí původ těchto mezispojeneckých diskusí a konferencí. Je to jednak snáha AngloAmeričanů, aby hospodářskými
konstrukcemi,
nyní připravovanými, pro dobu mírovou si zajistili
mocenskou
posici,
o Trterou za války usilují, a za
druhé jsou to obávané a hrozící sociální
krise, ono n ebezpečí
mas, o kterém se na straně anglo-americké rov
něž riemálo diskutuje. Souvisí ovšem s kapitalistickými in
teresy i celkovým nazíráním vedoucích činitelů angloame
rického finančního světa, žé věci chtějí řešit především kon
strukcemi měnovými. Stanovisko Říše těmto otázkám for
muloval říšský ministr hospodářství dr. F u n v tomto smys
lu: „Východiskem pro budoucí mezinárodní měnové uspo
řádání musí být p o řádek v národním
hospodář
ství jednotlivých
států. Jestliže je ?lái silný a so
ciální život národa zdravý, a jestliže je postaráno, aby práce
dělného lidu při plném využití národních výrobních sil a
uplatněním nejlepších výrobních method byla přivedena
nej vyšší možné výkonnosti, pak budou v národním hospo
dářství, rozumně vedeném a správně organisovaném, peníze
také „platit" a měna „si uchová svou cenu", to znamená,
peníze budou mít takovou hodnotu, jakou má stát a jakou
má práce, a měna bude stabilní."
Perspekti

vy

kapitalismu

Protože na straně spojenců jde v podstatě o dva odlišné
světy, o dvě odlišné hospodářské a sociální soustavy — to,
že se Sovětský svaz připojil slavnostním proklamacím pro
demokracii a uvnitř zavedl některé reformy, na př. obnove
ním postavení církve a j. je naprosto nepodstatné, když jeho
hospodářský, sociální i politický systém zůstal nezměněn,
- nebude od místa, abychom se zamyslili nad tím, jaké per
spektivy kapitalismu v jeho vrcholném období vytýčili v
samotném demokratickém světě uznávaní představitelé so
ciální vědy a najmě socialističtí kritikové kapitalismu. Do
spějeme tak nejbezpečněji
jádru věci, i tomu, abychom
pochopili některé zjévý ze spojeneckého tábora v širších
perspektivách odlišných cílů od obou stran sledovaných,
i ty zjevy, kíeré na první pohled vypadají jako výsledek
zvláštních momentálních okolností pouze vojenského a di
plomatického rázu (na př. otázka polská).
R. .H i 1f e r d i n g ve svém díle o finančním kapitálu,
které bylo vlastně první soustavnou analysou vrcholného
kapitalismu, dospěl názoru, že s pokroky kapitálové kon
centrace — a mohl severoamerický kapitál dosáhnouti vyšší
koncentrace, než se tak stalo po známém newyorském bur
sovním krach ma hospodářské krisi po něm následovavší? —
vzrůstá také tendence po zajištění co možná nejrozsáhlejších
uzavřených hospodářských oblastí, vývoj kapitálu, vykládá
R. Hilferding, je pak spojen s hledáním a budováním po
litického vlivu v zemích odbytišť a investic, při čemž even
tuálním prostředkem této hospodářské politiky je válka,
charakterisující tak nejkoncentrovanější fázi kapitalismu.
Nebudeme se zde zabývali výčtem všech národohos
podářských a socialistických théoretiků, kteří v různých od
stínech spatřovali v expensivní politice kapitalismu zcela
přirozený, výsledný zjev obecné, kapitalismu
ima
nentní
tendence,
spočívající
v úsilí
o dosa
žení stále
nových
odbytových
a investič
ních oblastí,
kteréžto úsilí má nakonec jen jeden nezbyt
ný praktický prostředek ^zbrojení
a válku. Mezi rus
kými komunistickými theoretiky pak v úvahách o krisích
kapitalismu a o válce,
níž kapitalismus ve své poslední,
impérialismem vyznačované etapě spěje, nejvíce vynikla
these, spatřující v kapitalistickém imperialismu poslední zou
falý pokus kapitalistické soustavy o záchranu v údobí, které
už vykazuje na všech stranách symptomy kapitalistického
úpadku.

Pro doplnění snad vhodno ještě uvésti nemarxistického
sociologa Maxe W e b e r aykterý zdůraznil u kapitalistického,
imperialismu zájmy a vliv těch částí kapitalismu, jež jsou
samy přímo interesovány na zbrojních -objednávkách a na
vedení války.
»
•'
Že pak theorie revolučního komunismu spatřuje v tak
to kapitalismem vyvolané imperialistické válce svou největší
šanci, je známé. A že se, - třebas postupuje v diplomaticky
zastřených formách — ani sovětské státní vedení od této
linie neodchyluje, není pro bedlivého a nezaujatého pozor»-,
vatele vývoje věcí během nynější války žádným tajemstvím«.
Vzpomeňme jen zkušeností jedné z četných přímých
sondáží britsko-amerických v této věci, onoho valného shro
máždění Mezinárodní organisace práce letošního- dubna va
Philadelphii, jíž se Sovětský svaz v oficielně ohlášeném re
níž však mos
servovaném stanovisku odmítl zúčastnili,
kevské Izvěstije přinesly úvodník, stanovící podmínky so
větské spolupráce v léto nejvyšší spojenecké mezinárodní
instituci pro sociální politiku. Nejzávažnější z těchtp podmí
nek byla, aby odborářům, to jest zaměstnaneckým zástup
cům, byl přiznán stejný počet zástupců jako zaměstnavatelům
a vládám dohromady. Smysl tohoto požadavku byl jasný«
vymanili tuto instituci z vlivu kapitalisticko-demokratických
vládních réžimů, na něž Moskva pohlíží pod zorným úhlem
výše uvedených thesL A aby delegáti tohoto shromáždění,
výbo
— bylo jich 329, zastupující včetně emigrantských
rů 40 zemí)
v pražádném ohledu nezůstali na pochybách
a věděli na čem jsou, byl mezi nimi potajmu kolportován
leták, obsahující proklamaci proletariátu s ostrými výpady
proti kapitalismu a jeho režimům.
Tak vypadá situace za stavu, kdy styk sovětského Ruskí
západem s^děje nepřímo a
liberalisticko-kapitalistickým
s
oklikami, neboť mezi světem komunistickým a kapitalisti»-.
kým trčí hluboký klín, představovaný Německem a velkou
částí Evropy, spadající do mocenské sféry a duchovního vli
vu nacionálního socialismu. Je přirozené, že pro ortodox
ního komunistu v Moskvě, usilujícího o to, aby komunismus
opanoval celý svět, byl dán jasně definovaný úkol: má-lí
se komunismus dostát kapitalistickému západnímu světu pří
mo na tělo, a má-li při tom postupovat nejen v diplomati»
kém saku a v proFetářské čepici ilegálního agitátora, ale
zejména případně v daném okamžiku i v uniformě krasn»
armějcé, musí být tento klín rozbit, aby vznikly přímé styč
né plochy co nejširší. Doby, kdy měli v Moskvě ze sil ka
pitalistického světa obavy.;' jsou totiž už dávno pryč. Že této
tendence jsou si ostatně i v západním demokraticko-kapiťalistidkém světě dobře vědomi, svědčily londýnské snahy,
aby po předpokládaném spojeneckém vítězství bylo mezi
sovětským Ruskem a Západem vytvořeno ono známé sanitní
pásmo, „zone sanitaire".
Naše

zkušenosti

se socialismem
a 11e r,n a t i v a

a evropská!

bílá
oblasti
civilisační
Sociální
vývoj
cel
rozpadl
ve tři samostatné
rasy se zhruba
ky, odlišující
na člověka,
se od sebe v názoru
jehož roz
její hodnotu
a na kapitál,
na práciá
mach spolu s netušeným rozvojem techniky stal se příčinou
moderních civilisačních krisí, ať už se tyto krise projevovaly
na poli duchovním a mravním, či v oblasti hospodářské a
sociální, či ať končily v krvavých konfliktech na válečných
polích.
Německý nacionálni socialismus už svým původem ai
vnitřním vývojem v Německu nesl s sebou boj na dvě fronty,
a sice jak proti liberalistickému kapitalismu, který v demo
kratickém státním zřízení nebyl s to zvládnouti nacionálni
a sociální problémy německého národa po první světová
válce, tak i proti marxismu a komunismu, jejichž nástup v
poválečném Německu narazil záhy na vzedmutou vlnu na
cionalismu, nesenou pocitem ponížení po mírových smlou
vách a vůlí stůj co stůj dobýti národu aspoň ono postavení,
které měl před nešťastně skončivší první světovou válkou.
Je známo, jakou cestou se pak ubírala výstavba nacio7
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Prítomnosti
nálně Eocialislického Německa, budujícího svůj nový vnitř
ní řád.
I my jsme se stali po roce 1939účastníky léto výstavby,
byř i zpožděnými a neúplnými, vzhledem odlišným sociál
ním, hospodářským i politickým podmínkám našeho prostoru.
Nemáme dosud plného časového odstupu, abychom
mohli s hlediska sociální vědy plně postihnouti onu soci
ální a hospodářskou výstavbu, kterou prožíváme, abychom
mohli 1 v ní stanovití a odlišili jednak prvky, které vyplývají
z plánovitě soustavného, duchem socialismu neseného zá
měru, od prvků, které vyplynuly na poli hospodářské a so
ciální organisace z časově přechodných potřeb války. Dvě
zásadní změny však můžeme už dnes konstatovali a přičísli
na vrub socialistického nazírání státního vedení na stát
a jeho úkoly: Je to v moderním socialistickém duchu pro
říze
hospodářství
k sýstému
váděný přechod
ného, provázený na poli sociálním velkými změnami v
právo
právním řádu, kde pracovní
s celýřn kom
sociální
zabez
právních
plexem
norem pro
přeneslo
své
člověka
pracujícího
pečení
soukromoprávní
do oblasti
těžiště
z oblasti
veřejnoprávní.
Práce, která podle kapitalistického na
zírání, obvyklého dosud ve státech demokratických, byla i
u nás jen druhem zboží, nabízeného pracovníkem na trhu,
ovládaném zákonem nabídky a poptávky, byla povýšena na
hodnotu národní a sociální, s níž musí být zacházeno jako s
nejvzácnějším národním a společenským statkem, neboť na
něm závisí stabilita měny a všech vztahů' hospodářských
a celého hospodářského řádu vůbec.
vývojem
A tak se ocitáme před pozoruhodným
právního
řádu,- od starých předpisů všeobec
našeho
ného zákoníka občanského, vyhlášeného císařským patentem
r. 1811,tedy před 133 lety a považujícího pracovní poměr za
soukromou záležitost dvou občanů, soustavě právních no
rysy so
rem, vyznačujících se od roku 1940 pevnými
postupujícího v jednotlivých úsecích, ať jde o
cialismu,
pracovní právo, či státem řízenou mzdovou politiku, nebo
sociální pojištění a zaopatření či konečně o závodní sociální
politiku a jiná hospodářsko-sociální opatření s empirickou
střízlivostí, na první pohled sice doktrinářsky nepřepíhající
míru sociálních zřetelů vůči hospodářskému celku, ale nově
hodnotící význam člověka a jeho výkonu ve výrobním pro
cesu, v němž není brzděn technický pokrok (vzpomeňme
groteskní situace, kdy si demokracie nevěděla jiné rady
s nezaměstnaností než diskutovanými pokusy zakázat tech
nický pokrok a strojové zdokonalování výroby), v němž ka
pitál zůstává sice v rukou soukromých, ale je podroben auioritě státní moci. Právník, zabývající se praksí v tomto práv
ním oboru, sleduje tento vývoj krok za krokem a bude jed
nou úkolem sociální vědy u nás tento vývoj zachytit v sou
stavném pohledu s hlediska postupně realisované socialis
tické přestavby celého společenského řádu. Zatím základ
ní orientaci vděčně slouží takový přehled pracovního práva
r
vydávaný inž. K ô s 1 e r e m. („S ociální
a praco vn í
Čechách
právo
Morav
ě".)
v
a na
Vracejíce se závěrem
širším evropským a světovým
perspektivám a berouce na váhu zkušenosti našeho prostoru
a našeho národa i stále důrazněji se ozývající skeptické hla
sy v táboře demokratického západu o současném stavu i
budoucnosti kapitalismu a berouce v .úvahu i zkušenosti z
nynějšího válečného konfliktu, nemůžeme neviděli, že sto
jíme pře d je dinou 4 alternativou:
buď opanuje
Evropu a postupně celý civilisovaný svět socialismus,
v duchu národně ‘pospolitostním, anebo komunismus,
se svou marxistickou třídní ideologií a s ideou světové proletářské revoluce. Tertium non datur. Třetí možnosti s hle
diska soúčasného stavu a z něho vycházejících budoucích
vývojových perspektiv není. Společenská organisace líberalisiického kapitalismu v úkolech trvalého zvládnutí slo
žitosti moderních hospodářských a sociálních problémů se
lhala a selhává. I kdyby se V silou materiálních prostředků
i celého mocenského i propagačního aparátu, který má do
dnes disposici, snad podařilo i to nakonec vezměmě theoreticky v úvahu — zvětšit a znovu-upevnit
své posice, byl
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by to stav přechodný, nezbytně vedoucí
novým křísím,
konfliktům i politickým a duchovním otřesům. Byla by to
jen peripetie nesmírného dramatu celé bílé rasy a její kul
tury, propracovávajícíma probojovávající se namáhavě s těž
kými, dosud v dějinách nebývalými oběími
tomu, aby
prac jící člověk byl vymaněn z otroctví a závislosti na ten
ké, nepočetné vrstvě, jíž moderní kapitál propůjčil moc a
vykořisťování celých národů.

Sověty
Vladimír
Evropa

Petrovič V a sil je v:
skutečně
v

nebezpečí

'f/ r aždý evropský národ, určuje-li svůj poměr nebezpe\.
čí z východu, musí především si zřetelně představit
city a ideje, které oduševňují masy lidu a armádu nepřítele.
Je to zejména důležité také i proto, poněvadž tyto ideje
v obecně známé své části představují jakousi masku, kte
rou Kreml uměle vytvořil, aby zakryl své skutečné cíle
•
a záměry.
V Sovětském svazu existují dvě propagandy, — jedna
pro vnější, druhá pro vnitřní potřebu. Kdo se informuje
z obsahu pouze známých sovětských novin: „Izvěslija",
„Pravda", „Trud" a sovětských rozhlasových hlášení, kdo
se však neseznámil s obsahem takových listů, jáko „Agita
tor-propagandist", „Komunističeskoje prosvěščenije", „Bol
ševik" a zejména speciálního tisku strany a odborových
organisací, poskytujícího materiál-, stranickým agitátorům
při jejich soustavném působení na dělníky a zaměstnance,
ten se nemůže považovat! za dobře informovaného o tom,
jaký je skutečný' směr sovětské politiky a jaké je myšlení
sovětských lidových mas.
Aktuální úkoly, které bolševické vedení ukládalo
v průběhu 25 let své vnitřní propagandě, nutně se měnily
podle všeobecné politické situace, avšak mezi základní a
nezměnitelné úkoly patřil vždy a patří také podnes mezi
jinými tento úkol:
Vsugeroval veškerému sovětskému obyvatelstvu' uvě
domělou hlubokou nénávist
celému politickému okolí
Sovětského svazu, touhu vojensky rozdrtit a zbblševisovat
tyto státy. To byl vždy. úkol, jehož řešením se sovětská
vnitřní propaganda zvlášť horlivě zabývala a zabývá.
Je třeba uznati, že v tomto oboru dosáhla určitého úspě
chu. Vzteklá nenávist nejen
německému, ale ke všem
evropským národům bez výjimky proniká sovětský lid. a
jeho armádu V jejich drtivé většině.
„Evropské

národy
jsou vším vinny
“
. .
\
V této nenávisti byly vychovávány všechny genera
ce, které za revoluce vyrostly, a jejím základem je argu
ment, vynalezený bolševickou vnitřní propagandou a jeví
cí se ve velmi početných variantech a interpretacích do
slovně jáko stěžejní bod bolševické politické práce mezi
veškerým sovětským obyvatelstvem od ukončení občanské
války v r. 1921.Tento argument zní:
Všechny újmy a neslýchané oběti, které sovětský lid
je nucen nésti, jsou následek nesmírného, grandiosního
tempa růstu industrialisace, kolektivisace a obrany země.
Toto lempo^ase je výlučně následek neustálého nebezpečí
útoku okolních národů na Sovětský svaz. Nikoli sovětská
vláda, ale především Evropané jsou vinni, že se nám zle
žije, neboť oni to. jsou, kteří se chystají., ozbrojenou rukou
sáhnouti na naše obrovské prostory a nesmírná přírodní
bohatství.
Takovýmto způsobem zbavila před sovětským obyva
telstvem vnitřní propaganda bol.ševismu^ veškeré odpo
vědnosti za všechny následky jeho politiky i za zločinnou
přípravu útoku na Evropu.

Přítomnosti
V Jé době, kdy významný sovětský tisk útočil na ci
zinu, psal zároveň o úsilí sovětské vlády, aby byl upev
něn már, o „ženevské" politice Litvinovově, o možnosti vý
stavby socialismu v jedné zemi v podmínkách mírové spo
lupráce s kapitalistickým okolím, —avšak uvnitř země bylo
obyvatelstvo zpracováváno ' v docela jiném směru.
Oficiální, ortodoxně marxistická theorie bolševické re
voluce tvrdí jako základní thesi, že mírová spolupráce země
proletářského socialismu s kapitalistickým okolím na dlou*
hou dobu je nemožriá, že útok těchto kapitalistických zemí
na Sovětský svaz je nevyhnutelný a dokonce i historicky
podmíněný revolučním vlivem sovětské země na cizinu.
Stalinova řeč již na jaře r. 1939 na XVIII. sjezdu komu
nistické strany a referáty Molotova, Kaganoviče a Kali
nina, které tento sjezd připravovaly a pak jeho rozhodnutí
vysvětlovaly, byly věnovány právě této thesi. Počátek této
„linie" o nutnosti válečné srážky vinou zahraničních útoč
níků a zpracovávání sovětského obyvatelstva v tomto smě
ru byl učiněn řečí Stalina v roce 1930.V Sovětském svazu
je tato řeč obecně známa pod názvem „Šest podmínek ví
tězství" a její základní myšlenka je zformulována v této
proslulé thesi, která se stala fundamentem celé sovětské
vnitřní politiky: „Buďto se dám v deseti letech podaří ve
vojensko-hospodářském ohledu dohnat a předehnat kapita
listickou Evropu, anebo budeme jednou provždy rozdrceni."
Od té doby sovětská-vnitřní propaganda řádí obzvlášť
výrazně. Hle, typické vzory jejího působení před válkou
v době, kdy za hranicemi se úsilovně z její iniciativy šířily
', báchorky o neslýchaném, nadbytku a dostatku, ve kterém
sovětský obyvatelstvo žije:
„Nemáme dosti prádla, ale desítky milionů kusů prádla
leží a hromadí se v armádních skladištích. Naše ženy ne
vědí, co to jsou hedvábné šaty, ale zhotovujeme ročně celé
stovky tisíc hedvábných padáků pro armádu. Kdyby ne
bylo nebezpečí útoku prokleté Evropy proti nám, pak by
chom chodili my všichni nikoli v obyčejném, ale v hed
vábném prádle," — tohle bylo propagandou soustavně
vtloukáno do hlav sovětských lidí.
Jejich mzda se rozplývala v nejrůznějších sovětských
půjčkách a nucených příspěvcích, vybíraných
přípravě
útoku na Evropu
vydržování obrovského státního apa
rátu. Propaganda dokazovala: „,Ty peníze jdou na obranu
proti útoku Evropy a Japonska."
Celá země se v míru svíjela v mučivém krutém hladu
anebo polohladová žebrácky živořila, ale prvotřídní život
ní potřeby byly odváženy stovkami parníků do ciziny hlav
ně proto, aby mohla býti financována činnost kominterny.
Sovětský tisk v nejkorektnějších výrazech psal o sovětském
zahraničním obchodu jako o nejsilnějším činiteli míru a
hospodářské spolupráce Sovětského svazu s ostatními země
mi. - „Jen ať se zadusí naším dobrem ta evropská svoloč!
Potřebujeme valutu na obranu. Utáhneme si opasek, však
přijde náš čas a pak zúčtujeme!" - dokazovali v té době
\
sovětskému člověku.
Do nekonečna bychom mohli rozmnožovat počeť tako
výchto paralel mezi vnitřní a vnější propagandou v prů
běhu 25 let až do vzniku války. Takhle se zdůvodňovala
nenávist mas všemu tomu, co leží za hranicemi Sovětské
ho svazu v Evropě. Německý preventivní úder, vyprovo
kovaný válečnými bolševickými přípravami, jakkoliv byl
nesporně ryze vojensky nutný, poskytl sovětské propagan
dě zbraň ohromné síly, aby její argumentace uvnitř země
byla V uvedeném smyslu posílena.
Než ještě bolševismus válku vyprovokoval, přikročil
přípravám, aby rozdrtil národní samostatnost jednotlivých
evropských národů a byl do té míry obratný, že nespoko
jil se přitom jen tím, že vzbudil výše uvedenou primitivní
nenávist. Musil také předem vytvořiti jakýsi konstruktivní
program, který by mohl býti předložen sovětskému obyvaíelstvu jako cíl oněch jatek, do kterých bude plánovitě-ve
hnáno. Než začala sovětsko-německá válka, byk tento cíl
formulován v duchu orthodoxně marxistického internacio-

naíismu, totiž „osvobození pracujících bratří, zotročených
zahraničním kapitálem".
Ještě na jaře r. 1939 na XVIII. sjezdu strany zakončil
Stalin svou řeč prohlášením, že celý smysl činnosti bolševismu v SSSR a dějinný význam sovětských úspěchů při
budování socialismu je v tom, že pracující lid celého světa
nutně bude následovat sovětský příklad a - jak se doslov
ně vyjádřil - ,,rozdmychá oheň světové revoluce". Ještě
uchvácení cizího území v letech 1939-1940bolševici odůvod
ňovali nutností osvobodit pracující lid Polska, přiballických zemí, Bukoviny a Bessarabie z útlaku tamních velko
statkářů a kapitalistů.
Leč už od samého počátku sovětško-německé/ války,
když byl zřejmý dokonalý krach celé dlouholeté práce v
ohledu t. zv. „internacionální převýchovy", když bylo zřejmo, že sovětské obyvatelstvo a rudá armáda nechtějí bo
jovat za uskutečnění revolučních bolševických cílů, vy
zdvihl heslo „obrany socialistické vlasti" jako cíl války.
Provedení celé řady opatření, známých pod názvem nacio
nálni a náboženské evoluce, spolu s rozpuštěním kominterny poskytlo nutnou propagační formulaci války, která se
teď v sovětské terminologii nazývá „vlasteneckou".
Nová imperialistická
ideologie:
koncentrace.
Bolševici však zůstali důslední až do konce. Rychle našli
pro rudý imperialismus nové odůvodnění v lom, že je nut
no utvořili sovětskou „sféru vlivu" a „zónu bezpečnosti",
které jsou nutný
obraně novorozené socialistické vlasti
před novými nebezpečími. Tyto dva'termíny již zobecněly
jejich podv dnešní mezinárodní politické terminologii.
poře v oboru běžné, čistě praktické politiky vypracoval
bolševismus pojem „koncentrace", který je sovětským vy
jádřením hlavní hybné síly současného politického vývo
je. Základní její myšlenkou je představa, že dějinný vývoj
vede nevyhnutelně
zničení „politického anachronismu",
jakým jest skutečnost, že existují tak zvané malé státy,
vytvoření nejmenšího počtu největších mocných států
na zeměkouli. Celá tato „theorie", odůvodňovaná ohrom
ným množstvím ekonomických a ethnografických dokladů
a citátů, má býti věde.ckým podkladem „dějinného odůvod
nění" sovětských nároků na pohlcení malých států, které
se ocitnou v sovětské sféře vlivu a v sovětské zóně bez
pečnosti, zvítězí-li bolševismus v této válce.
Zvlášť příhodnou se objevila bolševikům fato theorie,
když odůvodňovali své nároky na zapojení Polska, Česko
slovenska a Balkánu do sovětské sféry vlivu. Právě v sou
vislosti s jím záčali bolševici zvlášť usilovně vyhazovali
v poslední době tyto slovanské trumfy v diplomatické hře.
Bolševici jsou reální politici, velmi vzdálení jakékoliv
sentimentálnosti nebo vůbec nějakých impulsů, pokud jde
o jejich siaríovenoú politickou linii, jejímž základem je vždy
jen a jen strohý výpočet. Otevřeně se snaží ukončit válku
tak, aby jejím výsledkem bylo maximální posílení Sovět
ského svazu teritoriálně, politicky i hospodářsky. Zároveň
musí uspokojit své vyčerpané obyvatelstvo nejen mravně,ale také hmotně. 'To je kategorický imperativ, který je do
nucuje, aby kromě vlastních záměrů, dobýli světově revo
luční posice, byli také maximalisty pokud jde o -požadav
ky lidových mas.
Právě v souvislosti s tím soustavné hlásání nenávisti,
Evropě, které sovětská vnitřní propaganda provádí už
výzvě pomsty. Tato pomsta
tolik let, rozrostlo nyní až
podle jejich názoru bude něčím docela prosaickým - vše
stranná exploatace evropského území (zvítězí-li ovšem) a
obyvatelstva, které se jim doslanou do rukou, likvidace
války a zlepšený životní standard sovětského obyvatelstva
na účet Evropy.
výjimku?
Budou
národy"
tvořit
„slovanské
Mohou slovanské národy a především Poláci, Češi a
Slováci spoléhat na nějakoů výjimku z tohoto obecného
pravidla?
/
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Je nsobyčejně důležité, že „slovanské irumÍY 'i s nimiž
bolševici nyní hrají/jsou vynášeny na úkor samostatnosti
těchto národů a jon ku prospěchu dobyvatelských zájmů
bolševismu. Kreml je ochoten využívali slovanských argu
mentů nejen pro „osvobození" těchto národů „z leuionského jha", ale také především proto, aby na podkladě své
theorie o „koncentraci" dokázal, že tito osvobození mají být
zapojeni výhradně do sovětského „koncentrátu" a do žád
ného jiného.
Bolševismus nemá a nechce mít nic společného ani se
slovanským problémem v předrevolučním jeho ruském
smyslu, ani s tím, co se obyčejně nazývalo „slovanskou
missí ruského národa". Bolševismus je zásadně odpůrcem
těchto pojmů, jako byl i dříve. Následující skutečnost je
v tom ohledu rozhodným ukazovatelem.
Celá ta hra na slovanství zůstává výhradně omezena
na diplomatickou činnost sovětské vlády a těch parádních
-podívaných, které sovětská vláda organisuje, jako na př.
konference a sjezdy. „Do lidu" se 4tahle věc nesmí vnášet.
Sovětská vnitřní, propaganda se vůbec nezabývá žádnými
slovanskými otázkami. Ba, díla slovanbfilských spisovatelů
Aksakova, Danilevského, Kirějevského zůstávají, jak byla,
zapovězena a nesmí jich být používáno ve veřejných knihov
nách ^Sovětského svazu. Jak zrtámo, bolševismus pevně si
osvojil tradiční názor ruské sociální demokracie o slovanofilství jako o ultrareakčním směru ruského písemnictví
v XIX. století, jehož opakem byjo t. zv. „západníctví". Ten
to názor není ani dnes arijak a nikde vyvrácen, naopak je
plně přenesen i do současnosti a každý jiný názor je po
kládán za antimarxistický.
Opovržení

evropské

kultuře^

a civilis

a ci.

Jestliže už samo o sobě hlásání nenávisti a pomsty,
které se tak usilovně a úspěšně provádí sovětskou ívnitřní
propagandou mezi obyvatelstvem této obrovské země, skrý
vá v sobě hrozné nebezpečí pro národy Evropy, pak hlá
sání „opovržení"
evropské kultuře,
evropskému způso
bu života, které se provádí^ rovněž dávno a intensivně, má
snad ještě větší význam v tomto ohledu. Bolševici jsou si
znamenitě vědomi, že kultura, která může býti jen národní,
je jedním z podstatných elementů nacionálni samostatnosti
evropských národů. Aby bylo zajištěno co možná úplné
zničení této samostatnosti, je skutečně nutno vsugeroval
„vykonavatelům" opovržení
této kultuře a otřást jejím
významem v jejích očích.
Abychom pochopili, jakými ideami sovětská vnitřní
propaganda vychovávala tolik let svou narychlo vytvoře
nou technickou a vojenskou inteligenci, v jejíž rukou je
v podstatě každodenní vedení veškeré té ozbrojené, na
frontách se deroucí a v zázemí úsilovně pracující masy,
o tom svědčí tyto dvě neobyčejně charakteristické sku
tečnosti :
1. Roku 1936 otiskl mladý začínající spisovatel Nikonov
v severokavkazském literárním žurnále povídku „Zubr", ve
které líčil, jak jeden dělník oloupil za revoluce měšťáka a
z jeho bytu si do své domácnosti přivlekl buržoasní peři
ny. A v těch peřinách si pěkně hověl po skončení prole
társkeho^ pracovního dne. Moskevský literárně kriticky žur\nál, který jako orakulum udává mínění všech provinčních
žurnálů a místní veřejnosti, vypálil s takovouto recensí:
„Jak se mohl proletářský spisovatel dopustit takového zde
formování historické a třídní perspektivy. Proletář a peři
na, peřina a socialismus — to lze spojit pouze tehdy, mámeli způsob chápání třídního nepřítele, nikoli proleiářského
spisovatele. Peřina je totéž, jako nasycené buržoasní břicho,
které se na ní válelo a začínalo trávit. Proletariát vybuduje
komunismus bez válení v buržoasních peřinách, ale naopak
pu: jejich peří do větru. Je třeba nikoliv opěvovat v pró,se a ve verších peřiny, ale ničit je zároveň s těmi, kdo se
v nich válejí."
V Rusku se spí pod pokrývkami. Po úsilovně bolševic
ké propagandě si sovětské obyvatelstvo navyklo odedáv
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na považovat peřinu za ztělesnění evropského způsobu ži
vota a spojené s tím přesycenosti a blahobýfú. 1"
2. Roku 1937byly shromážděny v Ermitáži zimníRo pa
láce v Leningradě všechny
disposici jsoucí obrazy Rubensovy a kopie ostatních jeho děl a uspořádána Rubensová výstava. V době, kdy sovětská umělecká kritika
obvyklým způsobem chválila Rubensovu tvorbu, objevil se
na zvláštní příloze sovětského žurnálu „Partijnoje prosvěščenije" článek vedoucího oddělení propagandy bolševické
strany Gelfanda, zabývající se výstavou. Člověk, jehož direk
tivám citlivě naslouchal celý ohromný a mocný aparát stra
nické osvěty, psal na adresu jednoho z největších umělců,
mistra, který je pýchou evropské kultury, loto: „U Rubense
může se sovětský člověk poučit o malířské technice, ale
nemůže se ničemu učit od umělce Rubense. Je to tvorba,
která je nejen proletariátu ideologicky cizí, ale která celá
prostě representuje dokonale přežranou buržoasní svini.
V jeho dílech je kol dokola samý tuk a dostatek, jako lesknoaóí "sfe,tuáný zátylek a dvojí brada búržoiistá, čekající
na proletářský nůž. Naše proletářské umění, náš budoucí
Rubens jednou vyobrazí tento nůž, vetknuíý.do tučné šíje
čemu je nám
Evropana, i krev, která se zpod nože řine.
třeba toho tlustého pastýře s fujarou? Kéá by he byl Ru
bens vylíčil, jak mačká vši ze své špinavé košile, zatím co
sedí vedle té tlusté krasavice. Pak. by byl skutečně proletářským umělcem. Pak bychom pochopili, že vybízí pastýře
na celém světě, aby zároveň s těmi vešmi rozmačkali Dsvé
pány. Pak bychom řekli, že Rubens patří nám. Ale takhle
je to umělec buržoasie."'
Počet podobných příkladů „ideových" pokrmů, jimiž
se po celá předválečná léta sytila sovětská inteligence, bylo
by možno rozmnožit do nekonečna. Jakýpak div, že jsouc
od jinošských let pod vlivem takovéto propagandy, je pře
evropským národům a opovržením je
plněna nenávistí
jich civilisaci a kultuře?
Nikoli nadarmo vzbuzuje sovětská propaganda ve svém
Rubensovým obrazům i
proletariátu takovou nenávist
evropské peřině. Evropská zabezpečenost, sytost a dosta
tek, syrnbolisují v očích vládců Kremlu národní jednotu
místo národního rozvratu, jakého potřebují, příchylnost
půdě,
vlasti
její kultuře a tudíž i samostatnému
myšlení. Už přes čtvrt století se bolševická vládnoucí vrst
va úsilovně namáhá tohle 5 všechno v sovětském svazu
zničit.
^
význam pro lo, aby
Také jiná ještě věc má prvotřídní
chom pochopili ještě jednu mimořádně nebezpečnou zvlášt
nost v psychologii sovětského lidu a jeho armády:
V důsledku obrovského a dlouholetého úsilí sovětské
vnitřní propagandy aby bylo vytvořeno specificky sovět
ské vlastenectví, existují v Sovětském svazu hypertrofické
nároky na nejvyšší kulturu v celém světě, kulturu mezi
národní v hranicích Sovětského svazu, kulturm která už
překročila rámec t. zv. „zoologické nacionálni omezenosti"
a která se jeví vzorem pro napodobení všemi ostatními ná
rody.
Skutečný sovětský člověk, inteligent nové generace ve
své mase neuznává nic kromě elementárního materialismů
a zákona ekonomické kausality podle Marxe, nemá než
opovržlivý úsměv nad velkými hodnotami kultury, které
nemohou býti bezprostředně prospěšnými technickému po
kroku nebo revoluční věci, nechce uznali mravní hodnoty,
spojené s náboženstvím a národní tradicí.
Nemenším Opovržením plane sovětský člověk i evrop
skému, způsobu života
státním formám evropských ná
rodů. V tomto ohledu nezná sovětská vnitřní propaganda,
pokud jde o Evropu, jiných' názvů než „zaostalá", „měšřácká", „zapáchající hnilobou".
Tak tedy ke konci pátého roku války stojí u východ
ních hranic Evropy vyzbrojená mnohamilionová masa ne
přátelského lidu, poháněná velikou nenávistí všem evrop
ským národům bez výjimky a velikým opovržením (kromě
techniky ,a přírodních věd) ke všemu, co tyto národy vy
konaly v oblasti kultury, -způsobu života a státních forem
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ke všemu, co má vzíah jejich národní historii. V ozbro
jeném rozdrcení svých odpůrců a v nelítostném vykořisténí jich po vítězství vidí tato masa jediné východisko z nejtíživějších trudností své vlastní historie.
Celá tato vojenská moc je poslušná svého politického
vedení, které v zničení národní samostatnosti a v úplném
politickém i hospodářském porobení evropských národů
spatřuje základní cíl své politiky.
Skutečně je těžko najít období většího nebezpečí, hro
zícího Evropě, v celé její mnohověké historii!
Češi
a

Němci

Martin Jan V ochoč:
Osvícený
buditel

romantiku

(K výročí
J. G. Her dera.)
TJT erder sám a přempozí
něm se zamýšleli pad podiJ. -I yuhodným střídáním po
zálib a vkusu, nad duchovním
vlněním, které tak specificky vyznačuje evropské kul
turní dějiny. Jak vznikají všecky ty zviáštní proudy, jež
teprve s odstupem můžeme pokřtít jmény »gotika«, »re
nesance«, »barok«? Kde se béře pokaždé onen první im
puls začít znova, jinak — vzkřísit něco zapomenutého,
odkud pramení ona posvátná nostalgie po ztracených rá
jích, která vede duchovnímu znovuzrození celého věku?
Zdá se, že je to pokaždé jedinec či několik málo je
dinců, kteří navzájem o sobě nevědí, stejně však poci•fují tvůrčí nutkání vykonat čin, jenž směřuje skoro dia
metrálně proti přijatému kánonu jejich období — a proto
provede duchovní revoluci. Jsou to platónští démiúrgové,
bytosti, které přerostou svoje staletí a zúrodní je. Dante
byl v podstatě gotik, středověký mystik, hledající ve sto
pách svátého Bernarda »la somma luce« — a přece svým
dílem stvořil Nový život — svět rinascimenta, v němž se
Petrarca už narodil. Svrchovaný mistr renesance Michel
angelo nalezl v hlubinách své duše touhu po nekonečnu
— nový variant vzepjatých katedrál gotiky — a tak na
lezl klíč
baroku. Barokní filosofové (Malebranche) a
církevní dějepisci (Mabillon) byli bezděčnými kmotry illuminátů — a není v tom o nic více dějinného paradoxu,
že velký osvícenec Herder uvedl v život novou -romantiku, která ovládla Evropu na celý věk a dala hluboký
smysl obrodě nejedné literatury národní — vedle němec
ké především také naší.
Pruský Němec, jenž se narodil právě před dvěma sta
letími v Mahrungen, byl věrou luterán, vzděláním boho
slovec a filosofickým zaměřením osvícenec — syn věku
osmnáctého, podle jehož vlastních slov ani sám Aristo
teles nemohl filosofovat jinak, než »im Sinne seiner Zeit«.
Žák mladého Kanta a po mnohé stránce dědic i dovršitel
díla Lessingova, byl pevně zakotven ve víře i skepsi své
ho století. Nepochyboval o vývoji spirálovitém a neko
nečném — vice než Rousseau a téměř tolik jako Voltaire
věřil v rozum a poznání. Ale nepůsobil v něm nadarmo,
ani slabě, ještě jiný vliv, zaměřený metafysicky, jenž byl
dán rodinnou a kmenovou tradicí — a ještě více snad stykenv s podivným »severským mágem«, J. G. Hamannem.
Zvláštní imponderabile odlišuje cestu Herderovu od
cest mnoha jeho vrstevníků, předchůdců i následovníků:
je to motiv s r d c-e, nejedhou Herderem zdůrazpěný a
uplatňující se Samých fundamentech jeho myšlení. Her
der je do jisté míry protichůdcem o 24 let mladšího
Scheiermachera: zatím co tento kritický kazatel klade
•'mezníky, oddělující theologii od filosofie a věd, Herder
vědomě a upřímně otvírá dveře klausury mnišské a' pa
storské, aby uvítal »Bohomluvnost« ve sboru věd a umě
ní svobodného ducha.
Nuže, tento egregius humanitatis contemplator, jak
jej nazývá náš starý Fortunát Durych, je zároveň velký

oratoř divinitatis — a v přiblížení dvou světů dotud od
cizených lze spatřovali .přímo základní princip herdrovství: je to opět jednou naplno vyslovená touha 7 po abso
lutnu, která činí Herdera bratrem budovatelů gotických
katedrál i malířů fresek baroka, jejichž perspektivy ubí
hají do nekonečna. Myšlenka v podstatě metafysická se
octla před tváří lidstva, geniem Herderovým oproštěna
od balastu scholastických method, zazářila nad světem v
nové mladosti — a byla proto schopna osvěžit vyprahlou
roli duchovního úsilí.
Herder jde opravdu na kořeny svého lidství — a tam
se setkává historik- s theologem — hledá_»nejstarší-listinu člověčenstva«, přibližuje Homéra i celé jeho dědic
tví, antiku Hellady a Rím^, ale hned ukazuje, že tato
starobylost není nikterak ojedinělá, osamělá, zakleta do
klasické filologie, nýbrž že souvisí co nejhlouběji s du
chovním bytím všech národů Evropy, dosud žijících a
tvořících. Brány poesie nové, přece však zakotveně v hlu
binách tisíciletých tradic, zdroje krásy dosud nepoznané
se otvírají jako pod dotekem kouzelného žezla: co bylo
dosud denním chlebem selských dětí v chaloupkách, stá
vá se pojednou vzácností na stolech panstva: píseň a po
hádka. Kolik moudrosti, co krásy je v nich, jaké převzác
né svědectví duchovní urozénosti národů je tu ukryto!
Herder dal Němcům, pojem Volkstum, který je dodnes
takřka heraldickým symbolem jejich národního života —
obnově; nejenom však svému náro
a ukázal jim cestu
du, ale i všem v blízkosti — posléze celému kontinentu
byl věnován ten velkolepý dar. —-Nám pěje lid! — řekl
Kollár — a toto slovo se stalo nesmírným povzbuzením
pro několik buditelů v Čechách, na Moravě, na Sloven
sku, v Chorvatsku, v Krajině i jinde — a bylo to slovo
moudrosti herderovské. Nám pěje lid — to bylo heslo pro
sběratele pohádek a písní, pro Němcovou, Erbena, Mikšíčka i jejich nástupce, kteří takřka v hodině dvanácté
zachytili přímo z úst lidu živé dosud a neporušené dě
dictví poesie nejvyšší, básnictví národního. '
Byl to Herder, který ponejprv jasně a nahlas vy
slovil pravdu, že pravá, skutečná poesie není a nemůže
být uměle pěstována v křivulích školských poetik, nýbrž
vyvěrá z tvůrčí nutnosti, ukryté v hlubinách duše bás
níkovy — z lásky, nikoli z konvence, z citů., ne z forma
lismu se rodí píseň. Hle — předpoklad, bez jehož pev
ného vědomí těžko by u nás byl vyrostl Čelakovský, Má
cha i Erben — stejně jako jim obdobní básníci všech ná
rodů Evropy.
Je výsadou vzácných duší prorockých, že Odpovídají
na bludy ještě nevyslovené a vyvracejí omyly ještě ne
zrozené. Byl to opět Herder, jenž potřel materialistickou
koncepci dějin dávno před tím, než ji kdo mohl formulo
vat. Nejsou to »hospodářské«, čistě hmotné příčiny, které
hýbají dějinami, nýbrž srdce a duch — nevznikloť rytíř
ství v důsledku křižáckých tažení, nýbrž naopak, kruciáty
byly podníceny duchem rytířství, tak stanoví i dokazuje
Johann Gottfried Herder. Mens molem agit — duch je
první hýbatel — ne mechanická tíže hmoty, nýbrž vanutí
ducha je základním principem dějinným i životním vů
bec. Důkazem je Herder sám a mohutný jeho vliv na
lidstvo.
Svému národu — a tím také evropskému lidstvu, po
kud se ve svých národních složkách přihlašuje ke spole
čenství .ducha — ukládá Herder čestný úkol býti hrad
bou Christianity, svobody a bezpečnosti celé Evropy. Spl
nění tohoto poslání, vytvoření mohutné falangy tvůrčích
ďucjiů — toť i úkol pro dnešek a svrchovaný-závazek dě
diců
zůstaviteli, klasikovi evropské myšlenky, od jehož
narození uplývá právě druhý věk. Nestačí miti jméno
Herderovo na jazyjtu, mluvit oslavně o buditeli bjrditelů
hlubinám jeho myšlenky —— nýbrž je nutno sestoupit
herdrovsky bdít a druhé probouzet. Jasnýma očima hledět
na tisícileté duchovní dějiny a z nich čerpat víru i naději
příštích dnů i staletí. Zde je smysl oné »historiosofie«,
kterou Herder uvedl v život a která nezemřela s ním.
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Bez Herdera nebylo by oné vznešené vědy romantické,
která nalezla vnitřní jednotu mezi skutečným dějstvím a
pravou poesií. Herder, který první měl odvahu pojmout
samu Bibli jako dílo básnické, byl učitelem národů, mi
strem básníků i otcem myslitelů. Práce Gobineauovy,
Chamberlainovy a mnoha po nich jsou jenom stupně na
schodišti,
němuž nosný pilíř zbudoval velký osvícenec,
který vychoval novou evropskou romantiku, vrátil mládí
orlímu vzletu ducha árijského lidství. Naše česká věda
obrozenská byla vědou romantiků: můžeme a musíme
ní přistoupit s kritičností, jíž ani sám Herder neuniká
po odstupu několika generací — nesmíme jí však ode
přít úctu a obdiv — neboť na ní spočívá celé naše poz
dější zmohutnění. Byla to věda životodárná — věda herderovská, úzce zasnoubená s uměním — a ji, právě ji
slavíme, kdykoli zpíváme Věno Bedřicha Smetany!
Z dávných věků věda nová vzkvetla Prahou věžatou. . .
záhady

skutečna

Dr. Vladimír Rysa
Na

hranici

~\T

v ý:
fysiky

a

filosofie

pozoruhodném spise „Filosofie a přírodovědecké poV znání" konsialuje Dr. Albína Dratvová,
že „od nej star
ších dob filosofie a přírodní vědy, někdy každá po svém,
jindy společnou prací, se snaží o poznání zákonitosti světo
vého dění, i o poznání jakéhosi pravdivého, pravého světa,
klerý je nezávislý na nedokonalých, skreslujících datech
našich smyslů a rozumu. Již starověké filosofy znepokojo
valy myšlenky, jak lze srovnali poznání smyslové a rozu
mové v synfhesu, skladbu poznání pokud lze dokonalého;
co je podstatou světa, zda je to hmota ( a která hmota), či
duch; jaké síly ovládají přírodu,- zda ?jévy přírodní, vychá
zejí z jednoho, dvou nebo nesčetných prvků,- krátce jsou to
všechno problémy, jak je dnes řadíme mezi problémy typic
ky filoeófické, t. j. meíafysické, po případě noetické." V boji
o názor světový má tedy i fysika význam téměř základní,
jsouc z přírodních věd nejabstraktnější a nejexakthější.
Pochopíme to, uvědomíme-li si, že fysika usiluje o jed
notný obraz světa hmotného, tedy o výklad důležité složky
nepopiratelného skutečna, -ve kterou nevěří jen filosofie
krajně idealistická, považující vnější svět za pouhou před
stavu lidské mysli. Na předsokratovské filosofii vidíme, jak
se z počátku vůbec kryly problémy filosofické s problémy
kosmologickými a fysikálními. Fysikální myšlení však zůsfalo podstatnou částí filosofie i později, když se objevily
otázky psychologické a noetické, zajímající se o lidskou
duši a její poznávací schopnosti. Nejnápadněji je to vidět
na filosofii středověké, scholastické, která viděla celé dějiny,
minulost a budoucnost světa jen ve vztahu člověku, jako
ke svému ústřednímu smyslu a cíli. Byla anthropocer.trická,
protože ve fysice vládl názor geocentrický. Středem celého
vesmíru byla Země a jen obyvateli tohoto vznešeného stře
du světa příslušel tak ohromný význam, že
se stal dějištěm
intervence boží, ba místem jeho osobní přítomnosti
á zjeve
ní. Aristotelův názor o pohybech také přispíval zdůraznění
dualismu světa přirozeného a nadpřirozeného, neboť dělil
pohyby na věcné, dokonalé, těles nebeských
na konečné,
pomíjející pohyby pozemské. Ještě pádnější apříklad
vislostí myšlení fysikálního a íheobgicko-filosofického sou
po
skytuje^ myšlenkový vývoj oŮ kopernikánské revoluce
í^
zdy Kopernikus objevil místo Země-v soustavě slu
neční, ' centrální polohu Slunce % dráhy planet. Novověk
by se měl počítat od tohoto data, neboť jak malý význam
proti tomu měla plavba do Ameriky, která byla ostatně
objevena daleko dříve před Kolurri
em od Vikingů? Katolická církev vystihla lepe význam xiové
myšlenky
to, že
revisí kosmologických představ je zasažen nejen apovrch.
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nýbrž samo jádro světového názoru. Proto se tak zoufale
a marně bránila proniknutí nového učení astronomického,
že se nelekala ani teroru proti jeho obráncům a šiřitelům,
jako byli Galilei a Giordano Bruno a dopustila se i zabíjení
na hranici, ovšem marně, neboť plameny hranice zářily
světlem ducha a nepřestaly svítit dodnes. Člověk přestal
odvozovat! své poznání z víry a od té doby raději zakládá
svou víru na vědění. Neplatí již slova Tertullianova (200po
Kr.) „credo, quia absurdum est" (věřím, protože je to proti
smyslné). Dvě stě let po něm praví církevní otec Augustin
„credo, ut intellegam" (věřím, abych rozuměl) a člověk mor
dami, ozbrojený poznatky vědeckými a filosofickými, do
konce již větu obrátil a chce nejprve všemu rozumět, aby
mohl věřiti.
Nesmíme se snad dívat na toto racionalistické hledisko
s odmítavou přísností; to bychom se vraceli na počátek stře
dověku. Rozum je zajisté velký dar, který nám nebyl ppskytnut nadarmo, abychom si ho nevážili, nýbrž abychom ho
užívali a zdokonalili. Vážíme-li si smyslů, které nás mnoho
krát těžce zklamaly, tím cennější nám músí být vědecké
poznání, získané ' činností rozumovou, které omyly smyslů
opravuje. Výsledky přírodních věd dávají pak filosofii
nové otázky a problémy, jejichž Řešení, třebas hypothetické,
prohlubuje světový názor a může posilnili základy, na nichž
stojí víra. Doklad máme v tom, jak moderní indeterminismus
fysikální otvírá dvéře pojmu svobody vůle, které materialis
mus a mechanistický názor dříve přirazily. Každá hypothesa
je cenná, pomůže-li nám objevit nebo vysvětlili třebas jen
jediný !.
Nesmíme při bádání podceňovali ani méněcen
ných -nástrojů. Je to tak v životě praktickém. Každý z nás
obdivuje dnešní úžasné stroje, jako lokomotivy, dynama,
motory, hydraulické a parní lisy, přesné samočinné sou
struhy i jemné stroje miniaturních hodinek. Jak vznikly tyto
zázraky moderní vědy? Považme, že jejich základem jsou
kamenná kladiva a pazourkové nože lidí z doby kamenné,,
jimž se podařilo zhotovili nástroje postupně dokonalejší, ve
starověku první stroje, jako kladky, páky, šrouby, nože stála
ostřejší a tvrdší, první soustruhy dřevěné a kovové, kterými
nakonec bylo možno zhotovili stále přesnější součástky
strojů nejmodernějších.
Plodná

spolupřáce

obou

věd

Nelze proto zamítnouti předem ani filosofii, která se
skládá téměř ze samých hypothes a jejíž dějiny nazval Kádner vlastně dějinamř lidských omylů v chápání světa. Podle
Vorovky „nelze ani od filosofie očekávali, že věčné otázky
konečně rozřeší, lze pouze žádali, aby problémy jasně sta
novila a ukázala,
jakým výsledkům vedou ty nebo ony
meíafysické 1) předpoklady. Tato úloha nabývá zvláštní dů
ležitosti tam, kde filosofie působí na vývoj odborných věd."
Je to právě filosofie, která zkoumá účelnost dosavadních
nástrojů našeho poznání, ukazuje, jak by je bylo možno
zdokonalili, varuje před nesprávným jejich užitím, načrtává
strategické plány nových výbojů, které třebas nedosáhnou
zamýšlených cílů, ale mají vždy cenné výsledky aspoň v
tom, že osvětlí problémy z netušených stran a vedou otáz
kám novým. Vzpomeňme jen domněnky atomové,
níž
dospěl přemítavý duch Demokritův beze všech pokusů!
Svým původem a obsahem to byla z počátku hypothesa
ryze metafysická. Ve svém zdokonalení se však; stala zá
kladem a programem nejmodernější přírodovědy, klerý se
právě s největším úsilím provádí teprve po 24 stoletích a
vede
netušeným objevům. Ve starověku a středofrěku
podstatných výsledků nedosáhla, poněvadž se jí nedostá
valo experimentálních fakť jako nutné potravy ,a podle
Kanta samotné pojmy bez názorů jsou prázdné. Na druhé
straně samotné názory bez pojmů jsou slepé; nové objevy
se hromadí v chaos bez vnitřní souvislosti a vůdčí myšlen
ky;, j,e to doba tápání, jako byla arabská středověká astro
nomie nebo počátky renesanční fysiky, které vydaly nád
herné plody teprve tehdy, když se jich zmocnili duchové
>
*)Me t a f y a i a je f,’Josofieká nauka o podstatě Jeoucna a
,
posledních příčinách věcí.
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systematičtí, jako Galilei a Kopemikus. Doby největšího po
kroku jsou ty, kdy filosofie a přírodní vědy pracují společ
ně, kdy jako dnes filosofie ukazuje směr a načrtává program
bádání ústy Spencerovými a BergsonovÝmi a kdy naopak
sama získává osvěžení novými překvapujícími objevy fysi
ky, které vyžadují hlubší filosofické analysy, třídění a zařá
dění v jednotný systematický obraz.
Naopak bylo vždy na škodu oběma vědám, když se z
nějaké příčiny s nedůvěrou rozešly, na př. když positivistická a fenomenalistická reakce fysiky p/oti bludné „naiurfilosofii"1) by byia téměř potlačila největší objev principu
zachování energie, který odmítla redakce Poggendorfqvýqh
analů Helmholtzovi uveřejnit jako příliš faniasíickýlPodobnš
také filosofie se bez podpory přírodních věd (v době scho
lastiky na př.) zvrhala se v syllogistiku, přemílající neplodně
prázdné pojmy a formy myšlení. V takovýph dobách se filo
sofie dopouštívala na přírodovědě největších přehmatů,
chtějíc jí vnutili některé spekulace, neopírající se o zkuše
nost. kía př. již škola pythagorejská svedla astronomii na
falešnou cestu žádajíc pp ní, aby všechny pohyby těles ne
beských vyložila jen pohyby kruhovými, protože jsou prý
nejdokonalejší. Nebo Hegel dokazoval pouhým přemýšlením,
že nemůže být víc planet než 7. Sotva to však vyslovil, byla
v r. 1801 objevena první ze dvou tisíc (!) malých planetek,
aby jej pokárala in flagranti z překročení kompetence filo
sofické práce, nemluvě ani o pozdějším objevu Neptuna
a Plutona. Nebo filosof Comte ještě z filosofických předsud
ků popíral možnost astrofysiky, která*dosáhla dnes nepřed
vídaných skvělých výsledků. Ale ani tyto a jiné omyly
nedávají nám právo zavrhnOuti filosofii vůbec. To bychom
musili zamítnout konečně i matematiku, která měla také své
omyly, jako bylo na př. marné hledání kvadratury kruhu
kružítkem a pravítkem.
Musíme dále uznali, že filosofie často předstihla bádání
fysikální o mnoho století a správně předvídala budoucí vý
voj. Tak na př. tušil relativistickou závislost prostoru na
hmotě již Plato, když pravil, že „chůva všeho stvoření
(prostor) vodnatějíc a ohnivějíc a přijímajíc tvary země a
vzduchu i zatlačujíc účinky všeho,'Co s tím souvisí, jeví se
v rozmanitých podobách; ale poněvadž síly, jež ji vyplňují,
žádná část
nejsou si ani podobné, ani se nevyvažují,
její v rovnováze, nýbrž nepravidelně sem tam se naklánějíc
jednak jest od oněch živlů otřásána, jednak sama zase jimi
otřásá svým vlastním pohybem/' Nebo názor zcela moderní
o nesubstancialitě hmoty nalézáme již u Pehoře z Nyssy (4.
stol. po. Kr.) : „Hmota se skládá jen z kvalit a kvantit; veli
kost, tíže, barva a j. jsou již něčím formálním, ideovým, co
chápe jen rozum. Tělo, hmota, vzniká jen, předslavíme-li si
tyto všechny vlastnosti spojené na jediném objektu. Je-li
však hmota (věc) jen sloučením těchto pomyslných kvalit,
je sama o sobě netělesná." Dokonce i Aristoteles (4. st. před
Kr.) anticipuje theorii vývojovou a dynamické pojetí hmo
ty: „forma není jen vnější tvar, nýbrž i tvárná síla (energeia), vnitřní potřeba a plán, který formuje materiál do
určitého obrazu
určitému účelu,- jest součtem sil, skry
tých ve všem, co rtfá jednati, co m á býti, co se m á státi.
Příroda je dotyk látky formou, ustavičný postup a stálé ví
tězství života... Vývoj se neděje nazdařbůh, vše je v urči-,
iém smyslu vedeno z vnitřku svou přirozenou povahou, stav
bou a enlelechií." 2) Leckdy si naopak mohla i filosofie stě
žovali, že byla svedena na nesprávnou cestu nedokonalým
poznáním fysikálním, jako byl krajní materialismus, zavi
něný mechanistickou theorií^ysikální.
Velcí fysikové nového věku učinili největší objevy,
, je alespoň předvídali, když si zafilozofovali, třeba
nebo
s největší reservou, jako Newton. Ačkoliv byl zapřisáhlým
zastáncem korpuskulárni theorie světla, předvídal vlastně
nejen theorii undulační, nýbrž i vlnovou mechaniku. Praví
totiž ve své optice: „Ti; kteří odmítají přisvědčili jakýmkoliv
objevům, kromě těch, které mohou vysvětlili domněnkou,
*) Natur filosofie
byla pochybenýmpokusem o metafyetku přírodních vřd.
’J entelechie
= vnitřní tvůrčí princip.
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a primiiivní, proíože neměli té dnešní techniky, mikroskopů,
chemie, jako je máme my, jejich názory z našeho dnešního
vědeckého stanoviska byly pouhé pověry.
Velkýobratvědy.
Zatím co miliony dnešních lidí si zakládá na tomto „po
krokovém" stanovisku, jde právě vědecký vývoj, který již
nesledují, rychle dále. Oni se dodnes potácejí v názorech
staletí vytvořila
a představách, které sice věda posledních nahradila
poznat
a rozšířila, ale nyní jako přežilé opustila a
ky novými, podivuhodnými, jejichž náplň je v souladu s
moudrostí našich dávných předků. Je to věda, která nám
opět otevřela bránu poznání Prozřetelnosti, Stvořitele, Boha,
osudu. Od dob, kdy věda osvobozená z brzd středověkého
dogmatismu zahájila svou slavnou epochu netušených vě*
deckých úspěchů, nashromáždila do dnešrfich dnů statisíce
Vědeckých poznatků. Postupně se řadil jeden poznatek
vznikání poznatků dalších.
druhému, dávaje popud
Všechny stávající.poznatky pod tepem dalších a dalších
objevů prodělávaly stálý obrodný kvas. Z tohoto kvasu
vznikla hodnota nového, největšího našeho vědeckého po
znání, poznání přírodního řádu a jeho zákonů. Svaté ži
votní hodnoty, které lidské generace'již od pravěku, vede
ny svou přirozeností a instinkty, znaly a respektovaly, před
kládá nám znovu po stoletích vědeckého hledání a skvě
lých analys, pomocí stejně skvělé dnešní synthesy moderní
věda jako základnu lidské spokojenosti a nesmrtelnosti ná
rodů.
Statisíce jednotlivých přísných vědeckých poznatků by
lo třeba, staleté práce nesčetných vědců a myslitelů, stale
tého časového odstupu, aby gakonec jako konečný výsledek
této úžasné poctivé vědecké práce se objevil neotřesitelný
poznatek dokonalého přírodního řádu, jehož zákony mají
absolutní platnost pro hvězdy, zvířata, rostliny i lidi. Hvěz
dáři nám již dávno ukázali zákony řádu ve vesmíru, kde je
na tisícinu vteřiny a milimetru vše vyrovnáno a vyváženo,
kde i v katastrofách je řád podle vzákona zrození a smrti.
Daleko delší doby a více důkazů jsme potřebovali
pozná
ní řádu na naší planetě, Zemi. Předpokladem tomu, aby člo
věk jasně poznával řád všude okolo sebe, na louce, v lese,
ve vodě, v mraveništi, ve včelíně, u much i u lidí, v rados
tech i strastech, ve zdraví i v nemocech, v těžkostech i ra
nách osudu, je jasné poznání jednoty všeho života, je vě
domí, že člověk není neomezenýgť^páhem přírody, že není
sMrořen z jiného materiálu než rostliny a zvířata, že pro
něj neplatí zvláštní zákony, že člověk nepřišel z dopuštění
náhody na svět, aby jeho „nedokonalé" zařízení „zlepšo
val", nýbrž že mu byly dány zvláštní schopnosti, aby do
konalost přírodního řádu pochopil a pomocí svého mozku
se silami tohoto dokonalého řádu v duchu jeho zákonů a
přikázání spolupracoval. Tyto předpoklady zdravého život
ního postojé nám věda do dnešních dob vytvořila a bude
(protože musí) je tvořili dále. Žádná lidská síla nemůže
tento vývoj lidstva trvale zastavili.
Vědecký poznatek o jednotě života je majákem, který
nikdo více nezboří. On vrhá světlo do života našich dnů a
v tomto světle je poznávání zákonů a dokonalosti přírodního
řádu čímsi lákavým, oblažujícím, je silou, jejíž přitažlivosti
nebude moci nikdo, kdo ji pozná, odolat. Vědecké poznání
jednoty života přivedlo nás vědeckému poznání podstaty
organismů různých přírodních celků, které svůj život roz
víjejí přes život svých jedinců. Víme, že celkem je nejen
les a louka, mraveniště, jezero či včelín, nýbrž nádherným
celkem je život každého rodu, nechť jde o rod smrku, buku,
lipnice, kovaříka nebo člověka, o ten či onen národ. Je to
věda, které děkujeme za tento úžasný ohrožující poznatek,
že jedinec jako cosi „pro sebe", cosi samostatného vůbec
neexistuje, on že je jen sloužícím orgánem celku, jenž mu
život propůjčuje, z něhož on vychází a v němž jak svým
fysickým, tak i duševním životním projevem je nesmrtel
ný. Gregor Mendel byL prvním smrtelníkem, který ofevřel
cestu tomuto významnému poznatku. Jeho objev nositelů
dědičnosti - vrodů či genů je rej slavnějším objevem všech
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objevů. Skutečnost, že každá vlastnost je vyvolávána dvěma
sobě náležejícími geny (alelou) ovšem za složitého a ne
zbytného spolupůsobení nekonečné řady všech jiných ge
nů dědičné výbavy, kterou člověk přes své rodiče obdržel
pro život, skutečnost, že vrody či geny pro každou vlast
nost jsou tedy něčím daným, lidskou vůlí, působením pro
středí neovlivnitelným, je nejen skvělým potvrzením zákona
jednoty všeho života, nýbrž stává se vědeckou cestou po
znání Stvořitele, Prozřetelnosti, Boha, osudu, stává se vě
deckou cestou poznání vůle Prozřetelnosti. I v lom je vů
le Prozřetelnosti, že tuto vědeckou cestu
jejímu poznání
otevřel kněz - Gregor Mendel.
Každému
bylo dáno poslání.
člověku
Jestliže každá vlastnost, nechť fysická či duševní, je
podložena dvěma základními geny, z nichž jeden pochází
od otce a druhý od matky, pak zde jasně se rýsuje spoji
tost jednoho člověka s nekonečným počtem předků. Já jsem
obdržel vše, čím se můj život projevuje, od své matky a
svého otce, oni ale také všechny své základní životní hod
noty obdrželi od svých rodičů, - od čtyř předků, tito opět
od šestnácti, tito.od sto padesáti šesti předků. V desáté ge
neraci jsou zde již statisíce přímých našich předků, od nichž
přes naše rodiče máme všechny své životní hodnoty, v dva
cáté generaci jsou to již miliony předků, celý můj národ,
jdeme-li dále, je to celá naše rasa. Tedy vše, z čeho tvaruji
svůj život, jsem obdržel »jako zvláštní dědictví přes své rodi
če od celého národa, od celé naší rasy. Gregor Mendel a
po něm všichni badatelé v oboru dědičnosti prokázali, že
dané geny jsou absolutní hodnotou, která je zde tedy logicky
od věčnosti a bude do věčnosti, poněvadž se žádnými vlivy
ve své podstatě neměnila, nemění a měnit nebude. I mu
tace, které vyvolávají dědičné změny, nejsou ničím jiným,
než přestavbou vnitřního složení genů již stávajících.
Základní dědičná hmota zůstává sice nezměněna, ale
jejím novým kombinováním se ukazují naprosto nové, pů
vodní životní projevy. Určitý typický projev vlastnosti mů
žeme předvídat - že se na př. projeví barva, ale přesný
tón této barvy předvídat můžeme jen v málo případech,
zřídka se vyskytujících zjevů, u mnohonásobných míšanců,
nimž se každý člověk počítá, to nemůžeme přesně před
vídat téměř nikdy. Každý člověk má v sobě výbavu genů,
jejichž podstata je neměnná, ale jejichž nová kombinace
vyvolává nové životní projevy a ívary. Jak se které vlast
nosti v tom kterém člověku projeví, to je předem určeno
už při oplození podle výbavy genů a způsobu jejich kom
binování, ale jak je to určeno,
jakými
tvary
zůstane
skryto nám navždy
se to projeví,
t o. Poznatky o dědičnosti nám umožnily poznat podstatu
lidského života, ale moudře nám nedovolují předem na
hlédnout do osudů jednotlivce a nikdy nám - bohudík —
nedovolí „vyrábět" lidi podle přání a předpokladů „pokusníků". Jedno je nesporné: každý člověk má předem
dané, určiíýíni hranicemi vymezené poslání.
Prostředí a
výchova mohou zapříčinit různé rozpětí tohoto poslání, ale
nemohou překročit jeho hranice, poněvadž ty jsou dány
osudovostí. Žádné psychotechnickó zkoušky, žádné vědecké
methody neurčí předem, jaké poslání pro život ten či onen
člověk obdržel. Tyto vědecké pomocné prostředky sice v ne
smírné míře usnadňují jedincům cestu
uplatnění jejich
poslání, ale o uplatnění se poslání rozhodne jen život sám,
čas a přírodní řád se svými dokonalými, nádhernými zá
^
kony.
Tak, jako každá vlastnost je podložena dědičnými no
siteli — geny, a je-li potřebná pro život, za určitých podmí
nek se musí projevit, tak i pud sebezáchovy ia pud vůle žít
je podložen dědičnou silou genů, která člověka nutí žít
často i proti jeho vůli, která mu nedovolí z rozhodnutí lidské
vůle spáchat sebevraždu tím, že by tato poručila plícím, aby
přestaly dýchat, nebo srdci, aby přestalo bít, právě tak dě
dičně geny je podložena také síla, která nutí člověka splnit
poslání, které si na svět přinesl. Zpravidla žádný z nás ne
může předem přesně říci, jaké je jeho poslání. Jsou to jen
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novels! geniové, kteří přesně znají své vlastní poslání
jemu vědomě slouží. Absolutní většina lidí je splnění jea
jich životního
_
úkolu hnána životními silami, které pracuji
bez lidské vůle. Potřeba uplatnit se v životě mimovolně nutí
"každého člověka
používání nejlepších schopností. Při
svých snahách uplatnit se v životě narážíme na podobné
snahy jiných lidí. Naši spoluobčané by nás strhli do nížin
bezvýznamnosti, kdyby v nás vycítili bezcennost, slabost.
Jen to, že lidé, s nimiž žijeme a zápolíme, cítí naše schop
nosti, naši jakost, to, že musí si sami přiznat, že nejsme
prospěšní jen sobě, ale také jim, nutí je určitému respek
tu, který je přesně tak velký, jak si jej svou energií a silou
své osobnosti zasloužíme. Proto nemůže žádný říci: nebudu
nic dělat, je to osud, nemám to souzeno, nechť se můj život
Utváří jak chce. Přírodní řád nám nedovoluje podobnou
negaci a proto nikdy také nepropadneme fatalismu. Osudky
okolí, sebevědomí, ctižádost, egoismus, chvála, hana, sou
těživost, láska, hlad, pocit spokojenosti aiisíce dalších klad
ný c h sil života se stará o to, aby člověk plnil poslání, jež
mu bylo uloženo, aby byl stále ve střehu, aby zápolil, sna
žil se a nikdy neustrnul na mrtvém bodě. Egoismus, soutě
živost, hlad, nemoc, smrt, blaho i zlo, láska a životní pře
kážky, ano i neštěstí se nám pod tímto měřítkem jeví jako
sm slupl ne sily, bez nichž by nemohlo býti života,
poznáváme v nich prostředky, vedoucí k*uplalněhí řádu,
prostředky, které řídí lidskou vůli.
Revoluční

význam

u z n á n í .s m y s 1u ž i v o i a.
Každý člověk má své osobité poslání, to je nevyvrafítelná skutečnost. Z této skutečnosti logicky vyplývá,' že po
slání každého člověka vede
něčemu,
že je zde určitý
plán a cíl, němuž poslání jednotlivých lidí směřuje. Je to
opět věda, které nám ukazuje tento cíl. Když jsme poznali, že
člověk si své poslání jako cosi daného, osudového na svět
přináší, co výchova a prostředí mohou sice silně ovlivnit,
ale jen v dědičnosti daných ruezích, museli jsme se vyrov
nat s vážnou otázkou, proč všem lidem nebylo osudem mě
řeno stejně, proč jeden obdržel dědictví překypující, druhý
více než hubené. Z počátku jsme měli za to, že tato sku
tečnost je nespravedlivou. Bude každý spokojen se svým
posláním, nebudou ti, kteří od osudu pro život obdrželi
„málo'' nenávidět ty, kdož toho obdrželi „nadbytek"? To
byly otázky, které zaměstnávaly přemýšlející mozky. Když
jsme však začali třídit lidi podle jejich schopností a pozo
rovali bedlivě povahu jednotlivých skupin s vědomím, že
každý člověk je hnán zděděnou silou uplatnění'jeho po
slání, tu nám pojednou bylo vše -jasné. Zjistili jsme, že mi
mořádně velkou dědičnou výbavu obdrželo velmi .málo
lidí, nejvýš pět procent. Průměrnou výbavu obdrželo nej
více lidí, přibližně devadesát pět procent. Pozorujeme-li onu
malou skupinku mimořádně nadaných, vidíme, že oni jsou
jako kvasinky, věčně neklidní, hnáni svými tvůrčími vlast
nostmi, stále hledající, rozkládající a znovu kombinující.
Kdyby všichni lidé byli podobnými neklidnými, tvůrčími
duchy, měli bychom denně revoluce, žádná kulturní hod
nota by nemohla zakořenit a vyzrát. Je štěstím a nezbyt
ností, že je devadesát pět procent lidí zdravě průměrných,
že oni tvoří svým klidem, svou pomalostí, ale stálostí, zá
klad všehp lidského života. Ona skupinka mimořádně na
daných jedinců se nám objevuje jako hlava organismu ná
roda a rasy. Nestejnost, nerovnost je předpokladem dife
rencování organismu, je podmínkou dělby práce. Bez ne
by nebylo
rovnosti
života.
Každý člověk má své
původní, jiné poslání. Tak jako jiné poslání má hlava a
jiné plíce, jiné srdce a jiné ruce, tak jako všechny tyto or
gány představují harmonický, dokonalý organismus, tak
jako jeden orgán je nenahraditelný a nevyměnitelný orgá
nem jiným, tak je tomu i v těle organismu národa. Tam, kde
hlava prabuje pro tělo, kde její oči vidí ve prospěch všech
orgánů těla, tam nezávidí ruce či nohy hlavě její poslání
a výjimečné postavení. Právě tak i v harmonicky organisovaném národě nebude závidět jeden druhému jeho jiné
poslání, poněvadž každý může dojiti svého životního štěstí

jen plněním svého poslání. Meudelovy poznatky o nevytvořitelnosli a neměnilelnosti g</inůjako základu všech hod
not ^života nám ukázaly smysl různých zařízení přírod
ního řádu, kterým jsme dříve nerozuměli a proto je poklá
dali za nedokonalé přírodní zjevy. Poznali jsme každý ná
rod jako celek a éoukromé1vlastnictví jako nezbytnou živ
uplatnění poslání jedinců.
rozvoji vlastností,
nou půdu
Bez soukromého vlastnictví, pokud slouží ovšem též celku,
by musela lidská kultura zaniknouti. Poznali jsme řád všu
de a ve všem a tím jsme si vědecky doznali, že život
má smysl.

Vědecké uznání smyslu života nese s sebou logicky
vědecké uznání Stvořitele, tedy vyšší, dokonalé tvůrčí In
teligence, s jejímž tvůrčím plánem musí vědec ve svých
pracích počítat, vůli této Inteligence brát na váhu svých
výzkumů á výpočtů. Je přece jasné, že každá věc a to tím
více živý organismus, jehož smysluplnost uznáváme, mohly
být v život vyvolány jěn po předcházející duševní práca
určité, záměrného uvažování schopné Inteligence, která na
před ve syých představách vytvořila přesný plán určité
věci, či tvora, na všechny možnosti předem pamatovala, aby
harmonie života zde nebyla porušena. Uznat smysl života
znamená sklonit se hluboko a v pokoře přfed nesmírnou do
konalostí této Inteligence. Tvůrčí síla, která stvořila celý
vesmír s jeho nekonečností, bezpočet tvorů nejpodivuhod
nějšího a vždy smysluplného životního projevu, květiny a
včely, muže a ženy, národy a lidstvo a přírodní řád to vše
harmonicky řídící, musí být silou nesmírně dokonalou, tato
síla nemohla ve své tvůrčí práci se dopouštět omylů, jež
by mozek člověka měl „opravovat". Všechny životní proje
vy, všechny síly, jež na nás působí a usměrňují naši vůli,
jsou pro život nutné a smysluplné, poněvadž jsou výsled
kem tvůrčí práce této Inteligence, kterou nazýváme Stvo
řitelem, Bohem, jsou projevem její vůle, kterou nazýváme
Prozřetelností. Vědecká práce pod vlivem těchto skuteč
ností se počíná teprve rozvíjet do úžasné šíře a hloubky,
poněvadž nám pomáhá ukazovat vůli Prozřetelnosti, kterou
'můžeme objévit jen tenkráte, známe-li tvar životních pro
jevů a současně jejich obsah - smysluplnost.
Prozřetelnost

nedává

nic

zadarmo

Po vědeckém uznání Stvořitele se nám nadále člověk
jeví jako největší přírodní zázrak a uvědomujeme si, že mu
Prozřetelností bylo dáno nejvyšší poslání. Opustili jsme
tomu, aby „ne
starou představu, že člověk byl povolán
dokonalou" přírodu „zlepšoval", že je pánem přírody. Víme,
že jen pochopení smyslu a souhry přírodních sil, které ve
svém podivuhodném vzájemném vyvážení vyjadřují vůli
Prozřetelnosti, jen naprosté respektování těchto sil a spo
lupráce
s nimi v jejich duchu je jediným prostředkem
udržení života národů a harmonické spolupráce mezi nimi.
Je přirozené, žé v osudových dobách, jaké Evropa
dnes prožívá, kdy nesmírná síla přerodu světa zbavila lidi
různých radovánek, pxažitků,dobrého bydla, kdy nejen vo
jáci na frontách, ale tisíce lidí, žen, dětí, starců umírá při
aáletech, kdy generacemi budovaně majetky jsou ničeny
v několika minutách, lidé jasněji poznávají základní život
ní hodnoty, které jsou podstatou jejich bytí, že v zachování
těchto životních hodnot a předpokladů jejich rozvoje^ vi
dí nejvyšší potřebu života jejich. Největší těžkosti učí nás
respektovat zákony přírodního řádu a vůli Stvořitele, i když
neúprosně žádá pro uchování zdravých základů života naší
x
rasy od nás ty nejvyšší oběti.
Není to po prvé, kdy národy a lidstvo stojí nad pro
pastí. Vždy, když předcházející generace prožívaly podob
né kritické doby, převedla je do nových dob víra ve Sivo-
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Přítomnosti
nevyhýbal,
posluchaje
hlasu svého svědoipi, zejmé
se nikterak
na kdykoliv měl za to, že kroky našeho veřejného života se stá
čejí na nebezpečnou stezku.«
Pekařova
Obava
doznala
svého
splnění,
ne
boť jeho varovná slova nenašla živné půdy na patřičných
mís
tech. Dr. E. Vajtauer v Českém mythu jistě právem označil Pe*
kařovo dílo »Smysl českých dějin« za jeden z pomníků pokusu
o vzkříšení nového »bohemismu«
v našich zemích a šéfred. Max
Česká osudová
Karg v Der Neue Tag z 2. VII. t. r. v ělánku
otázka, staví Pekaře do řady těch Cechů, kteří hledali s němec
kým národem cestu ke smíru.
připomeňme,
že Pekař
tomu si
došel obliby u širokých
vrstev a že jen pro zhoršení zdravot
ního stavu odmítl v prosinci r. 1935 nabídnou
mu kandidatura
stolec. Jak jinak by to bylo dopadlo s naší sa
na presidentský
mostatností,
kdyby tento její žárlivý strážce, ale současně za-'
Cechů s Němci, byl na presidentském
Stánce tvořivé spolupráce
stolci a řídil kormidlo
republiky
kritických,
před
ve chvílích
Mnichovem
a po něm!
Miloslav V ach.
Kde

.jsou

české

filmy

z dnešního

života?

Není nejmenšího sporu o tom, že žijeme v době. která je tak
silně převratná, že se její vlivy a účinky objevují na všech stra
nách, v každém okamžiku denního života.
Totiž mělo by tomu tak býti, ale přesto vidíme, že ještě jsou
ostrůvky a zátoky, kam vítr nového proudění nevnikl dosud ještě
ani ozvukem. A aby nebylo nejmenšího nedorozumění,
nemyslíme
politikářů a tvrdo
tlachavých
v tím nějaké ty pivní společnůstky
šíjných ilusionistů, kteří někde v zákoutí kují pikle a snují své
nikdy neuskutečnitelné
plány příštích chvil, nýbrž máme na mysli
jedno z nejmohutnějších
odvětví české výroby a to jest film!
Podíváme-li
se na současnou filmovou produkci jiných ná
rodů — a nemusí to být ani film německý, vezměme na př. fil
my italské! — vidíme, že obsah této produkce je zaplněn žhavým
dneškem, že citlivý pás kinofilmu zachycuje nejen naturalistic
ky přímé záběry všech chvil denního dění — jak je tomu u žur
nálů — ale i hrané filmy mají thematiku,
čerpající z umělecky
ztvárněné
dnešní skutečnosti.
A co naproti tomu vidíme u českých filmů? Především
únik
z dnešní reality do nějaké meziěasové a dobově snad i meziprostorové oblasti, děje filmů jsou lokalisovány
do dávno minulých
míst, problémy, o kterých tyto a
a nebo dokonce neskutečných
takové filmy jednají, jsou problémy několika lidiček, problémy,
které se řeší obyčejně tím, že ti dva se nakopec přece jenom
končí!
vezmou — a tím to ke všeobecné spokojenosti
Přitom česká filmová produkce, zdá se, vůbec nebéře na vě
domí, že kolem ní a nás všech hřmí otřesné události nových dob,
hroutí
že selankovitá
idylka filmových' dvojic se neudržitelně
Pod kroky nových a zcela jinak žijících dvojic dneška — to vše
.jako by však pro český film neexistovalo!
kde že jsou české filmy
Ptáme se proto zcela oprávněně,
1
z dnešního života.
Což v nynější době je málo tragedií, dramat a i veseloher,
což je třeba pro tyto věci stále se utíkat do dávného minula nebo
dokonce do neskutečna!?
Vžijme se jenom na příklad do situace rodiny, ' která byla
zvyklá na denodenní matčinu přítomnost a — také — obsluhu a
když nyní ta matka jim na celý den zmizí! Je buď v továrně ne
bo na dráze, na elektrice a podobně — a rodina se musí bez ní
obejít — stane se při tom málo příhod a událostí, hodných zazna
menání na citlivý filmový pás?
Představme
si život dnešní školili mládeže, usměrněný z ne
odpovědného
utrácení volného času
cílevědomému
zapojení do
pracovní pospolitosti celého národa!
Promítněme
si úžasnou změnu osudů pracující mládeže dneš
ka, zbavené příšerné hydry nezaměstnanosti,
naopak — začleněné
všechny obvyk
do pracovního a výrobního procesu přesahujícího
lé rozměry a neomezeného hranicemi'země!
časo
Shrňme si toto vše do jediného, třeba zcela kratičkého
vého úseku a uvidíme, jaký nám zde vzkypí námět, plný hutné
dějovosti, dramatického
spádu a přitom živé současnosti!
Je jenom na českém filmu, aby sě uchopil tohoto libreta, kte
ré píše sám dnešní život! Zájem obecenstva zde jistě bude a nejen
teď. ale i později, neboť takové filmy budou jednou důrazným
dokumentem
postoje našeho národa v této době!
^

Přítomnost
Dr.
EMANUEL
VAJTAUER
šéfredaktor
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STARŠÍ

PRAŽSKÉ
CHEMICKÉ
ZÁVODY
A.S.PRAHA
Telefon469-46,
444-52,443-53

BYTOVÁ
ZAŘÍZENÍ
• koberce • obrazy
předméty • potřeby do

kancel. zařízení

a dekorační
domácnosti • sklo a porcelán • fotopřístroje • šaty a prádlo atd.

VYMENUJE
KUPUJE
PRODÁVÁ
Vetertb
spol. s r. o., Praha II,
Pasířská 5 • Telefon 325-39, 381-88

0

Brýle patří do
pouzdra! Když
*e povalují na
I 'L stole, snadno se
Vám zničí.
^
r

ľrrlaí
brýle proti
»i

slunci

sacharín,
prostředky na ochranu rostlin a moridla,
strojená hnojiva,
kyselina sírová,
síran zinečnatý a síran hlinitý,
fosforečnany,
klihy a lepidla,
farmaceutické chemikálie a chem. čisté soli
kovů,
veterinárně-medicinální přípravky,
vitaminová dietetika zn. Biokiein,
zinková běloba zn. Sphinx,
ochranné nátěry proti ohni zn. Subon-P,
ochranné nátěry proti rzi zn. Subox,
kyselinovzdorné tmely,
komprimovaný amoniak a čpavková voda,

Vypečený

technických
vý^Tisíce
potřeb, sto dodává»
ielů, desítky pľacov»
niku pro evidencí
///
////
a!d...Očiednodušší
XWh
jeI . spojit se s
diným dodáváte»
lem veškerých těchnických potřebí

darehák

je právě tak ničemu, jako vyvařená
zelenina. Když s ni sléváme vodu,
vyléváme část oněch hodnotných soli
a účinných látek, které jsou obsaženy
v přípravcích TROPON.
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Hospodařit!

probo

^

290-29

přípravky
TROPON •
příkaz této doby.
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ŠKODOVY
ZÁVODY
GENERÁLNÍ
A OBCHODNÍ
ŘEDITELSTVÍ
V PRAZE
öiilliiiiilillillii!

