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ROČNÍK XVIII 8.

března !944 ČÍSLO 6
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Doc. dr. Josef I i m en t:

Malé vzpomínky z velkých dnů

Před pěti lety se' stala událost, jejíž význam nejlépe ocenil státní ministr K. H. Frank o 71.
narozeninách pana presidenta, když mu řekl: »Český národ v budoucnu, až jednou správně a plně
ocení váš státnický čin ze dne 14. března 1939, kterým jste zachránil národ před zánikem, bude
vám největšími díky zavázán a bude vás oslavovali jako svého zachránce.« Požádali jsme účastníka
historické cesty do Berlína doc. Josefa Klimenta,-aby nám vylíčil z ní své dojmy. Redakce.

14. března 1939
kolem 4. hod. od

polední odjížděl z dneš
ního Hybernského ná
draží do Berlina krátký
zvláštní vlak státního

presidenta dr. Emila
Háchy, provázenéhomi

nistrem zahraničí dr.
Chvalkovským. Ostatní
doprovod pana presi
denta byl velmi malý.
Shodou okolností jsem
byl jediným členempre
sidentovy kanceláře, ú-
častnivším se cesty.

Zapíral bych, kdybych
neuvedl, že se berlín
ské cestě pana státního
presidenta a ke dnům,
které, ji předcházely, ve
svých myšlenkách vra
cím stále a že vzpomín
ka na ni bude mne pro
vázet jakkoliv dlouhým
životem. Napsal jsem to
ostatně již tři dny po
návratu v Národní Po
litice z 19. března 1939.

Nemám ovšem dosud
své dojmy a myšlenky
z té doby,náležitě srov
nány. Poněvadž však
svou dřívější činností,
patřím mezi právní his
toriky, těším še proza
tím v ruchu každodenní
ho zaměstnání, že se jed
nou pokusím o hlub
ší vylíčení. Dnes cítím
hlavně povinnost činiti na podkladě roztříštěných
vzpomínek a osobních dojmů vše, aby pod nánosem
nových a nových událostí neupadlov zapomenutí o b-
dobí zoufalé nejistoty z počátku roku
1939, které teprve berlínskou cestou pana státního
presidenta bylo ukončeno, jakož i aby mohl být bez
čekání na t. zv. soud dějin a bez ohledu na to, jak se
světová bouře bude dále vyvíjet, spravedlivěa vděčně

zhodnocen osobni-
postoj pana pre
sidenta v oněch bez-!
příkladných chvílích.

Situace v našich ze
mích stalá se v prvních
dnech březnových roku
1939 nepřehlednou. Ze
jména rozhodným po
stupem politiky sloven
ské klesala den ode dne
autorita pražské ústřed
ní vlády i v českých ze
mích, zvláště v místech
s německým obyvatel
stvem. Je známo,že přes
počáteční příznivé oče
kávání, spojenés vánoč
ní cestou pana presiden-'
ta na-'Slovensko,vyhro
tily se tam počátkem!
března 1939poměry vel
mi nepříznivě pro my
šlenku státní jednoty.
Pražská vláda, ovlivně
ná ne zcela dobrými in
formacemi, upínala ve
škerou naději v rekon
strukci autonomní slo
venské vlády, prováze
nou mimořádnými bez
pečnostními opatřeními.
Pamatuji se, že mnoho
zdánlivě dobře informo-
vanýchlidí šířilo domně
ní, že sama Říše Čekáná
to, zda ústřední vláda se
vzchopí činu. Od Mni
chova totiž bylo každé
mu rozumnému pozoro

vateli jasno, že dřívější spojenci Československére
publiky se zmítají v bezmocnýchdiskusích a že osud
našeho státu i národa leží jedině v rukách Říše. Kdo
snad nechtěl věřit a setrvával v trestuhodném sta
rém našem sebepřeceňování,měl být vyléčen alespoň
výrokem, který padl začátkem února 1939 v anglic
ké sněmovně úst člena sněmovny Duff Coopera.
Poněvadž jsem tehdy s obavami sledoval, jak těžko

Der Führer umí Helehskanzler hat heute ln Gegen-ai*

des Reiohsmlnlsters des Auswärtigen von Ribbentrop den

tseheehoslowakisehen Staatspräsidenten Or. Hacha und den

tschechoslowakischen AuBenmlnlster Or. Chwalkowsky auf

deren Wunsch m Berlin empfangen. Bel der Zusammenkunft

1st die durch die Vorgänge der letzten Wochen auf dem

bisherigen tschechoslowakischen Staatsgebiet entstanden

ernste Lage ln voller Offenheit einer Prüfung unterzqgm

worden. Auf beiden Selten 1st überelnstlirjrend die Ober

Zeugung zum Ausdruck gebracht worden, daß das Ziel alte

Bemühungen die Sicherung von Ruhe, Ordnung und Frieden

in diesem Telle Mitteleuropas sein müsse. Oer tschecho

slowakische Staatspräsident hat erklärt, daß er, am die

neu Ziele zu dienen und um eine endgültige Befriedung

zu erreichen, das Schicksal des tschechischen Volkes
X

und Landes vertrauensvoll ln die H2nde des Führers des

Deutschen Reiches legt. Der Führer hat diese ErKlSrung

angenomaen und seinem Entschlüsse Ausdruck gegeDen, «iaQ

er das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen
Reiches nehmen und ihm eine seiner Eigenart gemüae auto
nome Entwicklung seines völkischen Lebens gewährleisten
wird.

Zu Urkund dessen ist dieses Schriftstück ln doppel
ter Ausfertigung unterzeichnet worden. /

Berlin, lea 15. März 1939.
ý- ^

,
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PřítomnosL^

se u nás uplatňuje přirozená zásada „ponechte ve
dení vedoucím“ a jak náročně snaží se kdekdo men
torovat vládu ^ro „nadbíhání Němcům“, dodal jsem
Národním Listům tuto anonymní noticku:

„Jak chladně přihlížejí Angličané
naší situati, kterou spolutvoNli.
Naši lidé často reptají že nejsou informováni o

-Skutečné situaci. Mnohdy je pro naše lidi vskutku
lépe, když se příliš nedožadují informací, neboť si
Ušetří různé trpké chvíle. Jen na ukázku přinášíme
doklad, který vysvětlí mnoho několika střučnými slo
vy. Podle referátu v anglickémlistě „Times“z 8. t. m.
prohlásil v anglické sněmovně bývalý ministr Duff
Cooper,patřící tak zva
ným našim přátelům, to
to: ,2ádná rozumná an-

4 glická^vláda nemůže za
ručit česko-slovenské

hranice, poněvadž tyto
hranice jsou tam, kde je
Německoureí.“ Je to jis
tě velké rozčarování pro
mnoho našich nerozváž
ných lidí, kteří jednají
tak, jako kdyby nám již
nejméně celý svět ručil za
hranice.“

Tato moje zpráva vy-
ěla v pražském večerním
Vydání Národních Listů

16. února 1939.
Jak známo, věci slo

venské nedopadly podle
očekávání vlády, čímž se
situace státu beznadějně
přiostřilá. Nebylo možno
-nečinně čekat na hrozící
rozpad státu. Tuto situa
ci bedlivě sledoval pan
Státní president. Ačkoli
věnoval ve svém životě
mnoho zájmu poměrům
anglickým, byl již z dří
vější doby přesvědčen o
tom, že přímost a rychlost styku s Říší je nejlepším
prostředkem tomu, aby se předešlo možnému ne
dorozumění. Toto stanovisko potvrzovala v té době
1 slova říšského ministra dr. Goebbelse,jenž dne 25.
února 1939 napsal ye „Völkischer Beobachter“ (v
Praze citováno týž den v „Prager Abendzeitung“):
^Demokracie by byly mohly mít to vše mnohem laci
nější, a sice tehdy, kdyby byly včas pochopily,oč při

' tom vlastně jde.“ 2e nutno zabránit jakémukoliv ne
dorozumění s Říší, bylo státnímu presidentu naprosto
Qasno,neboť v žádném myslitelnémnebezpečínároda
neshledával tolik smrtelného, jako v ozbrojeném
Střetnutí s Říší.

Je známo z uveřejněných již autentických dokla
dů, %e zahraniční ministr dr. Chyalkovský požádal
proto dne 13. března ústhě a 14. března písemně o
přijetí pana presidenta Vůdcem. Kladné vyřízení do
šlo téhož dne 14. března. Pozdější tvrzení francouzské
t. zv. 2luté knihy, že pan president dostal bez jaké
koliv žádosti pokyn, aby přijel do Berlína, není tedy
správné.

Teprve ve vlaku jsem mohl panu presidentu re-
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ferovat o tom, že před odjezdemdošla zpráva o pro
hlášení slovenské samostatnosti a že tedy páně pre
sidentův odhad situace byl zcela správný. Vím také
zejména z rozhovoru ve vlaku,-že panu presidentu
byly dobře známy významné podrobnosti dějinného
poměru českých zemí k Říši. Když pak v noci po
historickém rozhovoru s Vůdcem předložil pan pre
sident svému průvodu a členům našeho berlínského
vyslanectví, shromážděným v saloně hotelu „Adlon“,
písemný dokument*) o rozhodnutí Vůdcově,že pře
vezme český národ do ochrany Říše, a poskytne,mu
autonomní, jeho, svébytnosti přiměřený vývoj jeho
národního života, projevil jsem upřímnou naději, že

při bližšímprovádění této
veliké zásady bude Říši i
nám ukaZovatelemvzne
šený vzor svaté říše řím
ské národa německého.
Princip ochrany připomí
nal mi starobylou institu
ci léna, kterou dodnespo
važuji za nejgeniálnější
právní konstrukci lidskou.
Blíže jsem svou velikou
naději vyjádřil ihned po
návratu do Prahy v člán
ku „Obnovuje se svátá
říše římská“ .(„Národní
Politika“ 19. 1. 1939) a
od té doby jsem nepřestal
při žádné příležitosti po
ukazovat na přiklad nad
národní a nadstátní his
torické říše, zavazující
oba národy. Evropský
úkol Říše pak ještě vý
znam historické tradice
posílil. Pan' státní presi
dent sám v některých
svých pozdějších veřej
ných projevech na tyto
dějinné „souvislosti ape
loval.

O osobním postoji pa
na presidenta považuji za vhodné znovu zdůraznit
toto:

Nebyla u nás v prvních dobách-po zřízení Pro
tektorátu řídká výtka, kterou zejména si pamatuji z
různých tehdejších anonymů, že pan president v Ber
líně podlehl strachu o svou osobu. Této věci jsem se
již nedávno dotkl („Národní Politika“ 30. XI. 19|3).
2e všech poct, které byly panu presidentu jako hla
vě státu v Berlíně prokázány, a jichž jsem byl svěd
kem, jsem nabyl nezvratného dojmu, že panu stát
nímu presidentu ani jeho okolí nebývalo by hrozilo
domnělé osobní nebezpečí, ani v tom případě, kdy
by byl do Berlína přijel s jakýmikolivpožadavky Ří
ši nepřijatelnými,_Panpresident mohl tedy podle mé
ho mínění bez nejmenšího osobního risika hrát roli
radikála a „národního hrdiny“, jako na příklad poz
ději státníci polští nebo jugoslávští, kteří sice na krát
ký čas byli „hrdiny“, ale svým národům připravili
katastrofu. Hrozilo-li někomu nebezpečí pro případ,

*) Dokument tento iest ree redukován-zde na 1. a 2. strán
ce. Vůdcův základní výnos zřízení Protektorátu Cechy a Mp-i
rava vydán byl pak v Praze dne 16. března 1939.

Vůdce a říšský kancléř přijal dnes českoslo

venského státního presidenta dr.- Háchu a ministra
zahraničí dr. Chvalkóvského na jejich přání v Ber
líně v přítomnosti říšského ministra zahraničí šl.

Ribbentropa. Při schůzce se jednalo otevřeně o váž

né situaci, která nastala na dosavadním českoslo
venském území následkem událostí posledních tý
dnů. Na obou stranách se došlo souhlasně pře
svědčení, že cílem všech námah musí být zajištění
klidu, pořádku a míru v této části střední Evropy,
Československý státní president prohlásil, že za
tím účelem a aby bylo zjednáno konečné uklid
nění, klade osud českého národa a České země

s plnou důvěrou do rukou Vůdce Německé říše.
Vůdce přijal toto prohlášení a učinil rozhodnutí,
že přijímá český národ pod ochranu Německé říše

a že mu poskytne autonomní, jeho svébytnosti při
měřený vývoj jeho národního žibota.

Na osvědčení toho vyhotovena tato listina
dvojmo a pode psána.

Berlín 15. března 1939,

Adolf Hitler Dr. Hácha
Von Ribbentrop Dr. Chvalkovský
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že by se pokojné řešení nenašlo, a že by státní pre
sident dával přednost gestu, byly to miliony českých
lidí a tisíce českých osad, které měl pan president
v ony dny mnohem více na mysli, než svou osobnípo
pularitu. Tento dojem později potvrdila řada příle
žitostných projevů vedoucíchosobností Říše, v nichž
jasně bylo zdůrazněno, že svou berlínskou cestou za
chránil pan státní president svůj námd.

Nesouvisíjiž,s činemHáchovým,jestliže přes jeho
nejusilovnější snahu místo okamžitého velkého mí
rového budování musime napřed projít těžkostmi,
které přinesla válka, propuknuvší jinde. Kdyby záslu
hou státního presidenta nebylo nic více, než že naše
země a naše lidi ušetřil již pět let bezprostřední vá
lečné vichřice a bratrovražedného chaosu jiných ze
mi, již to by navždy musilo být uznáno za největší
službu žijícímu národu.

Češi a Říše
Emanuel Moravec: ,

Co nám nabízí budoucnost

I e-li co vážnou otázkou v současném světovém zápo-
cJ lení, pak je to budoucnost malých národů na ev

ropské pevnině. O jedno starost mít nemusíme. Po této
válce Evropa bude zcela jinak, vyhlížet, než si to na pří
klad na počátku této války malovali v Londýně, než to
dnes kombinují v Moskvě. Ano, Evropa bude jiná, než
si třeba na počátku této války představovali někteří mys
litelé němečtí. Bezpečně víme, že Evropa po této válce
bude nepodobná Evropě z r. 1938 a to mnohem více, než
byla Evropa z roku 1919 rozdílná od Evropy z roku 1914.

V dobré paměti středověku, zůstalo, že veliká říše
starořímská byla nejen zárukou trvalého míru, nýbrž ta
ké základnou velikého blahobytu všech svých příslušní
ků. Bezpečnost a budoucnost rodu, to byla přání, která
z mnoha národů po těžkých zápasech nakonec dovedla
ukovat nadnárodní útvary, představující soběstačné a
těžko ohrozitelné celky. Mnohému krátkozrakému náro
du se do veliké říšské rodiny nechtělo. Zůstala po něm
pak často jen pověst.

Jako historie byla svědkem tvoření říší, tak také za
znamenávala jejich rozklad, když tyto říše nesplnily po
slání vůči všem svým příslušníkům, když nedovedly za
ručit bezpečnost a blahobyt, když prostě v těchto říších
vedoucí vrstva selhala. V takových případech řada ma
lých národů po určitou dobu živořila, každý pro sebe, do
kud některý silný národ v sousedství, i když třeba nebyl
veliký počtem, pod vedením vynikajících mužů nevytvořil
z malých národů a států novou mocnou říši, která znoyu
zaručovala všem příslušníkům bezpečnost a obecný bla
hobyt.

Tuto skutečnost nejlépe nám dokumentovala histo
rie východní části střední Evropy, která před 150 lety
byla rozdělena mezi tři říše: tureckou, ruskou a rakpus-
kou. Tehdy nebylo mezi Baltem, Cernomořím a Jadra
nem žádného malého nebo středního samostatného státu.
Špatná politika národnostní a hospodářská přivodily na
konec katastrofu všech tří říší. Turecko opustilo praktic
ky evropskou pevninu, Rakousko-Uheřsko zaniklo a zbol-
ševisované Rusko ustoupilo za čáru: jezero Čudské— -
Dněstr. Na tomto území, které samo o sobě rozlohou před
stavovalo říši, objevilo se nakonec po roce 1920 celkem
13středních a malých států pod vzdálenou záštitou ná
mořní velmoci Anglie. Tato využila špatné národnostní
politiky oněch tří říší a hlavně jejich hospodářské slabo

sti a zaostalosti, aby mohla mezi Baltem, Cernomořím a
Jadranem si hrát na osvoboditelku.

Národnostní problém východní části střední Evropy
tím však nebyl ani zdaleka vyřešen. Samostatného státu '
se nedostálo Bělorusům, Ukrajincům, Slovákům a Char
vátům. Mnoho Němců, část Maďarů a Bulharů dostalo se
po roce 1920 pod cizí panství novýeh malých států, které
se sháněly jako divé po »strategických« hranicích a po
hospodářských a komunikačních oblastech na úkor tak
zvaných národů poražených.

Proč s e 1h a 1a A n g 1i e ve východní Evrop4

Prostor východní části střední Evropy nebyl protoí
po roce 1920 zbaven prastarých povážlivých skutečnosti
geopolitických. Na západ od něho ležpla dočasně oslabená
Německá říše, na východ dočasně oslabená říše r.uská. Na
jihu ve východním Středomoří, Malé Asii a v severní
Africe stála říše britská, která se postupně v Asii '
Africe zmocnila posic tureckých. Velká Britannie se tla-<
čila do východní části střední Evropy od jihu stejnými
cestami, po kterých tam kdysi vniklo Turecko. Proto ja
ko před dávnem Turecko musila se nyní i Velká Britan
nie ve své středoevropské politice dostat mezi střetné
rovnoběžkové tlaky německý a ruský, lépe, nacionálně-
socialistický a bolševický. Jako velmoc námořní nemoh
la Anglie na evropské pevnině sama udržet pásmo drob
ných států mezi Baltem a Průlivy. Víme ostatně, že do
kud to jen šlo, byla nejzarytějším ochráncem zaostalé
turecké říše, poněvadž věděla, že turecké dědictví na
Balkáně^může posílit jediné Němécko a Rusko.

A tu jsme u příčiny porážek a utrpení států a ná
rodů východní části střední Evropy, které spojily svůj

,osud s Anglií. Byly nakonec odkázány samy na sebe. An
glii chyběly prostě síly, aby na zbořeništi rakousko-tu-
recko-ruském vybudovala pevnou říši. Východní část
střední Evropy, rozbitá ve 13 států strategicky bezrad
ných, hospodářsky nesamostatných, musila nakonec být
jako celek nebo po částech přičleněna buď evropské
pevnině, řízené VelPoněmeckou říší, anebo poloasii-
skému chanátu bolševickému.

Turecko i Rusko využily v posledních stoletích ev
ropských válek, aby co nejdále pronikly do východní části
střední Evropy, kam přirozeně zanesly také politické me
tody Orientu a orientální feudalismus, dá-li se to vůbec
tak nazvat. Proto na příklad polsko-ruský rozpor byl
vždy ostřejší než rozpor polskb-německý. Že Poláci na
konec vyrazili proti Němcům, o to se zasloužila Anglie*
která svými zárukami je ujistila, že se nemají se- strany
Sovětů čeho obávat. Pro Anglii východní část střední Ev
ropy představovala však jen předem stanovené válečné
pole německo-ruské.

Mezi německou a sovětskou hranicí na počátku roku
1938 žilo vedle ISmilionové menšiny německé, menšiny
ukrajinské a běloruské celkem 16 malých národů (Fino
vé, Éstonci, Lotyši, Litevci, Poláci, Haličané, Češi, Slo
váci, Maďaři, Rumuni, Slovinci, Charváti, Srbové, Bul
haři, Albánci a Rekové). Těchto 16 nárpdů mělo v roce
1938 celkem na 110 milionů obyvatel a bylo bez menšin
v sousedství německém nebo sovětském. Těchto 16 náro
dů ve 12 státech představovalo politicky zmatek a hos
podářskou bezradnost. Štváni proti sobě, vykořisťování
západním kapitalismem, sténali pod neúměrným zbro
jením všech proti všem a pod těžkými zahráničními dlu
hy. Co v těchto malých státech bylo jen trochu cenné na'
přírodním bohatství, toho se zmocnil západní zahraniční
kapitál. Politické pokusy o vytvoření větších celků, kte
rým se říkalo »Malá«, »Balkánská« nebo »Baltická« do
hoda, byly jen šidítkem pro důvěřivý lid zúčastněných'
státečků.

Řekl jsem, že v současném světovém zápolení je váž
nou politickou otázkou budoucnost malých národů. Ví
prvé řadě jsem však měl na mysli národy východní části
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Střední Evropy, poněvadž košile ie vždy bližší kabátu.
V ostatní Evropě není vlastně problém malých národů
tak ožehavý. Dánové stejně jako Holanďané, Norové a
Švédové jsou příslušníky velikého kmene germánského.
Belgičané nejsou národ, podobně jako Švýcaři, to je pou
ze státní útvar. Pak zbývá na nejkrajnějším západním cí
pu Evropy pouze Portugalsko. Z 21 evropských malých
národů žije ve východní části střední Evropy 16, tedy tři
.čtvrtiny. Při tom vyjma Švédů a Portugalců všech zbý-,
vajících 19 malých evropských národů žije dnes v.evrpp^
ské oblasti, kde má hlavní politické slovo Velkoněmecká
říše.

Seskupení států v prbtibolševický blok

Ze 16 malých národů východní části střední Evropy
,Velkoněmecká říše pouze 3 nalezla v řadách nepřátel:
Poláky, Srby a Reky. Ze zbývajících 13 národů východní
části střední Evropy jediní Češi připojili se dobrovolně

Velkoněmecké říši již před pěti lety. Tehdy Slováci se
prohlásili za samostatný stát, který žije v ochraně a spo
jenectví Ríšeľ V poversailleské východní části střední Ev
ropy zanikly: Rakousko, Cesko-Slovensko, Polsko a Ju
goslavie. Po roce 1939 tu vznikly tři nové samostatné
státy: Slovensko, Srbsko a Charvátsko.

Po Velkoněmecké říši největším státem střední Ev
ropy je dnes Rumunsko asi s 18 miliony obyvatel. Násle
duje Maďarsko s 15 miliony obyvatel. Třetí je Bulharsko
s bezmála 8 miliony obyvatel. Na čtvrtém místě je Char-
yátsko se 6 a půl milionem obyvatel. Slovensko má ne
celé 3 miliony obyvatel. Těchto pět středoevropských
Států je spojencem Ríše. Jsou ve válečném stavu s Anglií
a Spojenými státy. Vyjma Bulharska jsou také ve vá
lečném stavu se Sovětským svazem. Vyjmenovaných pět
spojeneckých států středoevropských má celkem přes 50
milionů obyvatel. Tedy více než Itálie. Dále je spojencem
Ríše Finsko. Nyní vyhlásily mobilisaci proti Sovětům
Litva, Lotyšsko a Estonsko. Tyto čtyři pobaltské státy čí
tají také na 10 milionů obyvatel. ^Středoevropský spoje
necký blok Ríše zahrnuje tedy 9 mátlých států se 60 mi
liony obyvatel. S Velkoněmeckou říší tvoří válečný celek
o 180 milionech obyvatel. V uplynulém roce se mnoho
nehovořilo o armádách a vojsku těch našich středoevrop
ských spojenců. Slyšeli jsme pouze o rumunských divi-
sích, které se statně držely a drží na Krymu. To však
neznamená, že vojska Rumunska, Maďarska, Slovenska
a Charvátska se vzdala dalšího boje. Říšské velení úmysl
ně na východě strategickou obranu v odsunu přenechalo
jediné německým armádám, což ovšem nevylučuje, že se
při letošním rozhodném střetnutí na válečném poli neob
jeví nová svěží vojska středoevropských říšských spo
jenců.

Politicky je v této válce rozhodující, že až na zlom
ky národů srbského a řeckého všechny malé státy vý
chodní části střední Evropy jsou nyní obráceny proti
bolševismu, s nímž bojovaly a bojují se zbraní v ruce
nejen na východní frontě, nýbrž také na Balkáně, kde
proti bolševickým bandám Titovým zasahují jak jed
notky charvátské, srbské, ruské, kozácké a albánské, ný-

Jbrž také jednotky bulharské.
Ze se nyní východní fronta přiblížila hranicím

Estonská, Haliče a Bessarabie, znamená to novou mobili-
sační výzvu pro všechny malé národy východní části
střední Evropy. Osud tří malých baltických republik,
©sud Haliče a Bessarabie za přechodné sovětské nadvlády
v letech 1939 až 1941 byl pro všechny malé středoevrop
ské národy velikým poučením. Strádali tam především
zle tak zvaní ideoví komunisté, když přišla sovětská
správa. Lotyšský myslitel Konstantin Raudive tyto dny
v evropském tisku uvedl, že tehdy v prvé řadě ve skle
pích GPU nebo v koncentračních táborech zmizeli míst
ní komunističtí utopisté. Nesmíme zapomínat, že v po
sledním desítiletí na sovětské půdě nebvlo už žádných
kontrarevolucionářů, nýbrž že tam už ubíjel *íi>munista

komunistu. Sovětské mónstreprocesy byly se zasloužilý
mi komunisty, kteří pravidemě jen o čárku jinak myslili než Stalin a proto na to doplatili hlavou.

Odpor malých středoevropských národů vůči komu
nismu a ruskému bolševictví má své hluboké kořeny.
Malým národům střední Evropy, co známe jejich dějiny,
z východu nikdy nepřišlo nic dobrého. Vzpomínky na tu
reckou a ruskou správu i za starších časů nebyly pří
jemné. Sovětská správa je však daleko horší a neurvalej
ší, než byla kdy správa carská a i turecká. Že středoev
ropští malí národové, Poláky v to počítaje, nakonec volili
frontu proti moskevskému chanátu bolševickému, je vý
sledkem zrádné politiky britské, která malé středoévrop-
ské národy klamala soustavným obdivováním jejich
zdánlivé samostatnosti až do chvíle,'kdy sjednala spoje
nectví proti nacionálně-socialistickému Německu. V
okamžiku, kdy Anglie vyškrtla Polsko ze- seznamu
samostatných států budoucnosti, nezbylo polskému ná
rodu, než aby volil, jak to sám nazval, mezi dvě
ma zly, mezi správou německou a sovětskou. Polský
národ po důkladných úvahách se rozhodl pro zlo men
ší, pro správu německou, která mu zabezpečuje ná
rodní kulturní rozvoj a která mu zajisté dá také větší
možnosti životní a samosprávní, jakmile ovzduší válečné
pomine. Jestliže v polském qárodě jsme dnes svědky ve
likého duchovního přelomu, tím pronikavější změnu v
politickém postoji zaznamenáváme u ostatních malých
středoevropských národů.

Sovětská politika Velké britannie vyléčila malé stře
doevropské národy z mnohých planých ideálů. Především
se naučily, žé politická samostatnost pod ochranou britské
říše 'se ukázala,něčím takovým, jako svoboda evropské
ho vystěhovalce, který se svěřil nesvědomité loďařské
společnosti, která pod barevnými sliby jej i s jeho rodi
nou zašantročila do otroctví na jihoamerickou plantáž.
Anglie veliké spojenectví nikdy neplatila z vlastní kapsy.
Vždy na to doplatili její spojenci drobní. Po teheránské
konferenci je dnes jasné,,že od Finska až po Jugoslávii
celý tento prostor i s jeho 16 národy byl Anglií zašan
tročen Sovětskému svazu.

Prozíravost Čechů

Šestnáct středoevropských malýcli národů společně
s valnou částí velikého národa německého v Teheráně
bylo na papíře odstoupeno bolševickému chanátu mos
kevskému. Osud německého národa je proto také osu
dem malých národů středoevropských a obráceně. Ptá-li
se kdo dnes, co ukovalo sou usnou střední Evropu v je
diný strategický celek, odpověď zní: Britská věro-
lomnost a bolševické nebezpečí. Na lodi,
kterou žene proud proti skaliskům, musí přestat všechny
drobné spory a všechno škorpení. Všichni musí rahnům.
Turecké nebezpečí sjednotilo střední Evropu kdysi. Teh
dy Češi také hráli prvé housle v politickém orchestru
tohoto prostoru. Masaryk ve Světové revoluci na str. 506
říká: »Naši historikové upozorňovali, že popud utvo-
ření Rakouska vycházel také od našich králů Přemyslov
ců (před tureckým nebezpečím)«.

Jak je vidět, Češi nebyli a nejsou hloupý národ. Je
jich vedoucí mužové v pravé chvíli prví vytušili vývoj
středoevropský a nutnost nového postojé malých národů.
Co údělali Přemyslovci, kdvž se na střední Evropu valili
Turci, to v současné době provedl jako zákonný president
českého národa dr. Emil H.'cha, když Anglie nás v Mni
chově zradila připravujíc tuto velikou válku, ve které
celou střední Evropu předurčila moskevskému chánu ja
ko odměnu za spojenecké hužby. Nejsme domýšliví, ale
jedno si nenecháme vzít, skutečnost, že 15. březnem
1939 my Češi začali ; sme radikálně řešit
otázku příští střed M Evropy. A to zcela ji
nak, než jak se ji pokouh ' marně vyřešit pod britskou
patronancí Beneš se svou ľ 1ou dohodou a se svou vojen
skou smlouvou francouzsk -sovětskou. Máme být na co
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hrdi. Patnáctý březen 1939 ukázal v rozhodné dějinné
chvíli vysoké politické kvality českého národa. Ceši

lne-
mohou být dirigenty střední Evropy, jak o tom snil drob
ný pan Beneš. Mohou tu však pod taktovkou Říše hrát
prvé housle. A oni je, milý čtenáři, opravdu
už hrají!. O tom se přesvědčíš a budeš se ještě dále
přesvědčovat! Češi ukázali všem středoevropským ma
lým národům cestu do budoucnosti, když se rozhodli
návratu do lůna Velkoněmecké říše, kde se cítili doma
již pod vedením Přemyslovců a Lucemburků a kde na
brali mocné síly tomu, aby se stali nejkulturnějším a
nejvyspělejším malým národem východní části střední
Evropy.

Politika Ríše ve středoevropském
prostoru

Evropské národy dnes můžeme rozdělit do tří pásem,
pokud jde o nebezpečí z východu. Nejvíce ohrože-
néjepásmomalýchnárodů, ležících dnes
mezi východní frontou a východní hraní
cí Velkoněmecké říše. Po té následuje sama Rí
še. Naposled hrozí bolševické nebezpečí západní Evro
pě, kterou zastupuje hlavně Francie. Jestliže ve Francii
si myslí někteří bláhovci, že bolševici mají nim daleko
a že po zhroucení Velkoněmecké říše ještě včas do Fran
cie dorazí z britských ostrovů a ze Středomoří’ divise
britsko-americké, něco podobného ani zdaleka nemůže
obluzovat malé národy východní části střední Evropy.

Bolševické nebezpečí ukládá proto těmto malým ná
rodům řadu povinností nejen dosažení společného Ví
tězství, nýbrž také zabezpečení trvalého míru zítra.
Pokud jde o národ český, jsou jeho povinnosti stanoveny,
protektorátními a říšskými zákony. Říšskými zákony a
nařízeními jsou stanoveny povinnosti obyvatel Generál
ního gouvernementu. Říšská nařízení platí také v obsa
zeném Srbsku, Řecku, dále v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.
Pouze spojenecké státy, Rumunsko, Maďarsko, Bulhar
sko, Finsko, Slovensko a Charvátsko jako samostatné stá
ty mají svá vlastní ' opatření válečná, od Ríše málo zá
vislá. Ríšetotižpřímoúzkostlivěrespektu-
je suverenitu těchto států. Ríše úmyslně ne
klade tam žádné politické a branné požadavky. Ponechá
vá každému samostatnému středoevropskému státu na
vůli, kolik si chce získat zásluh o nové uspořádání Evro
py. V tom je základní rozdíl mezi evropskou politikou
Velkoněmecké říšé a evropskou politikou sovětskou, kte
rá předpisuje už Evropě politický řád dříve, než se jí
zmocnila. Říšská politika ve východní části střední Evro
py od roku 1938 pracovala především tomu, aby usku
tečnila myšlenku národního sebeurčení a tím spraved
livější národní samosprávu. Potírala starou versailles-
kou politiku strategických hranic a prosazovala hranice
národnostní.

Ríšskou spravedlivou národnostní politiku ve vý
chodní části střední Evropy provázela od roku 1933 ta
ké nová politika hospodářská, která odstranila valutové
potíže starého úvěrového systému západních demokracií,
které od malých středoevropských států nic pomalu ne
kupovaly a vyvážely tam nejvýše půjčky vysoce úroče
né. V uplynulých deseti letech nová hospodářská sousta
va nacionálně-socialistická se neobyčejně osvědčila v hos
podářské spolupráci Ríše s malými středoevropskými
státy. Tuto hospodářskou spolupráci velikého středoev
ropského prostoru utužila v posledních čtyřech- letech
ještě více britská blokáda. Dvě a půl německé hospodář
ské čtyřletky vědecky dobře budované a organisova-
né vytvořilo nejen z Ríše, nýbrž z celého středoevrop-
kého prostoru hospodářský celek veliké hospodářské a

výrobní nosnosti.
U nás dělali za demokracie státní politiku bohužel

profesoři filosofie a sociologie, kteří neměli zdání o hos
podářském ústrojí moderního státu. Tito lidé spokojovali
se odbornými radami židovských finančníků, kterým ni
kdy nezáleželo na hospodám vvch potřebách státu, v němž
žili, nýbrž na vlastních ziscích, hlavně bankov

ních. Kam bankovní židovská politika vedla, nejlépe
poznala Francie v této válce. Proto u nás všechny po'
kusy o konstruktivní politiku prostorovou musily zkra
chovat, poněvadž této politice chyběla dobrá základna
hospodářská i strategická. Naším největším odběratelem
byl náš »nepřítel« Německo. Při vlastní zemědělské so--
běstačnosti nemohli jsme provádět směnný obchod s Po-*
dunajím a Balkánem. Proto náš celý vývoz do států Ma
lé dohody pozůstával hlavně ze zbraní, které jsme tam
podle rad Francie a Anglie dodávali většinou na dluh.

Řekl jsem, že politika, hospodářství a strategie, musí
tvořit harmonický celek, má-li se dojít mocenskému
útvaru, který se buduje na dlouhé věky. Anglii se tata
úloha ve východní části střední Evropy za celých dva
cet let po prvé světové válce nepodařila. Proto musila
ustoupit a proto nabídla tento prostor moskevskému chá
nu v plen.

Zatím co ve Velkoněmecké říši je na 1 čtvereční
km přes 130 obyvatel, v pásmu malých států od Finského
zálivu Cernomoří a Jadranu'je na 1 km 2jen 65 obyva-
tel, tedy hustota poloviční, než je ve Velkoněmecké říši*
Vezmeme-li však střední Evropu jako celek hospodářský*
ukáže se, že v něm je na čtver. kilometr 95 obyvatel. To
je hustota obyvatel horského a průmyslového Švýcar
ska. Je známo, že zemědělství české mnohému se přiučilo
za posledních 5 let od neobyčejně pokročilého zeměděl
ství německého. Ale český zemědělec před pěti lety stál
vysoko nad zemědělcem podunajským a balkánským*
Povznesení podunajského a balkánského zemědělství je
možné jen tehdy, když tyto kraje budou tvořit hospodář
ský celek s převážně průmyslovou velmocí, jakou je Vel-
koněmecká říše. Podunajské a balkánské zemědělství sa
nemohlo v minulosti vzchopit, poněvadž jeho státy ne
měly průmyslu, který by byl jeho hodnotným odběrate
lem.

Oč jde v boji Ríše se Sověty

Vezmeme-li ruce mapu Evropy z XVIII. století*
kdy Francie byla vedoucí velmocí evropskou, pak se nám
mezi hranicí francouzskou a rakousko-pruskou naskytu
je podobny obraz, jaký jsme viděli v roce 1937 mezi hra-

Ť'nici německou a sovětskou. Před dvěma stoletími na zá
pad od evropské osy, kterou tehdy tvořily Prusko s Ra- <
kouskem, byla stejná mosaika států a státečků, vyvo
laná politikou Francie, jakou dnes vidíme -ve východní
části střední Evropy. Zajímavé pro český národ je, ž*
před dvěma stoletími’ střed prusko-ra-

-kouské evropské osy tvořily české žerná*
jako součást Svaté římské říše národa německého.

Dvacet let britsko-francouzské politiky ve východní
části střední Evropy po prvé válce světové neVneslo de
tohoto prostoru žádný politický řád, žádný hos
podářský blahobyt, a co je něj důležitější, žádnou
bezpečnost. Kdyby nebylo dhes Velkoněmecké říše,
16 malých národů z tohoto prostoru bylo by už přísluš
níky Svazu sovětských republik v bídě a ponížení. So
větská politika v posledních desíti letech po nezdarech*
které stržila ve východní Asii, rozhodla se pro výboj
v Evropě, kde události ve Španělsku a ve Francii ji zlá
kaly. Sovětské politice se zdálo, že kapitalistický západ
stačí jen pořádně kopnout, aby se zhroutil jako prohnilý
dřevník. O nacionálně-socialistickém Německu nebyli
v Moskvě zvláštního mínění. Když Anglie vyhlásila vál
ku Velkoněmecké říši na počátku září 1939, v Moskvě se
těšili, že západní kapitalismus se požere s nacionálním
socialismem a že sovětské armády přes vysílené Německa
nastoupí triumfální pochod až po Gibraltar. Dohoda ně-
mecko-sovětská z konce srpna 1939 byla v Moskvě chá
pána iako prostředek postupu sovětských armád o více
než 300 km do nitra střední Evropy zcela bez boje, až do.
prostoru severně Varšavy Přemyšlu. Známe poža
davky Molotova, které předložil v listopadu 1940 v Ber
líně, v nichž vedle Finska žádala Moskva ve východní
části střední Evropy ještě Rumunsko, Bulharsko a Thra
cii s tureckými úžinami. Za údobí 1939 a 40 Moskva ob-
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Badila bez boi e ve východní části střední Evropy 460.000
čtver. km s 24 miliony obyvatel (polovinu bývalého Pol
eká a Bukoviny, Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Bessarabii).
Mblotov tomu ieště v Berlíně žádal dalších 400.000 km !
Rumunska a Bulharska s novými 25 miliony obyvatel.
Prostě za pochybnoú neutralitu chtěla Moskva od Říše
ye východní části střední Evropy vymámit 860.000 km 2

50 miliony obyvatek-To bylo 6 národů (Lotyši, Estonci,
Litevci, Haličané, Rumuni a Bulhaři) se značnou men-
Ěinou polskou a běloruskou. Říši chtěla Moskva, ovšem
přechodně, ponechat jako prostor vlivu Slovensko, Ma
ďarsko, bývalou Jugoslávii a Albánii.

Zkoumáme-li příčiny boje mezi Velkoněmeckou říší
• Sovětským svazem, pak to byl v prvé řadě zápas o
yýchodní část střední Evropy, která sou-
yisí kulturně, hospodářsky i strategicky

Velkoněmeckou říší a přes ni s ostatní Evro
pou. Německá strategie nesměla za žádnou cenu dopus
tit, aby sovětské armády překročily isthmickou šíji Krá
lovec—Oděsa,,.iako nejkratší obrannou linii Evropy proti
východu. To se také. plně podařilo. Podařilo se dále So
věty zatlačit za další isthmickou šíji: jezero Čudské—
Oděsa. Isthmická šíje Královec—Odě^a měří necelých
1200 km. Isthmická šíje od Cudského jezera Oděse
měří, po odečtení Cudského jezera, o 100 km více.
Stalin však chce dnes zcela jinou hranici proti Evropě a
Anglie mu ji už schválila. Je to isthmická šíje Terst—
fétětín, která měří jen 800 km. Za touto hranicí na vý
chod leží nejen všech 16 malých středoevropských náro
dů, nýbrž také na 30 milionů Němců.

At už se stane se západní Evropou cokoli, osud vý
chodní části střední Evropy, osud 16 malých národů to
hoto pásma závisí dnes pouze od výsledku zápasu Vel-
koněmecké říše se Sovětským svazem. I kdyby zvítězila
koalice britsko-americko-sovětská, ve východní části
střední Evropy po čáru Štětin—Terst nebudou smět An
glie ani Spojené státy do ničeho ani pípnout. Na tomto
prostoru bude zřízeno 1? sovětských republik ze 16 ma
lých národů a z východní části národa německého.

Síla Říše není pouze ve zbraních ve vojenských
masách, nýbrž předévším v konstruktivnosti nacionálního
socialismu, který v posledním desítiletí dovedl neoby-
čejně dobře hospodářsky stmelit Říši přiblížit vý
chodní část střední Evropy/ obývanou malými národy.
Říše dnes těchto 16 malých národů chrání před sovět
ským zotročením. Velkoněmecká říše nakonec také na
lezne onu'formu spolupráce s malými státy východní
tásti střední Evropy, která bude ne|více vyhovovat jak
Společným^ zájmům politicko-strategickým, tak společné
mu duchovnímu a hospodářskému vzestupu.

A naše úloha?

Jaká úloha čeká zítra český národ, až umlknou děla
• od válečné výroby se přikročí přebudování nacio-
nálního socialismu tak, jak si to Vůdce vždy představo
val? Příroda společně s dějinami umístila český národ
na veliké středoevropské magistrále Hamburk-^-Caři-
hrad. Tuto magistrálu železniční bude zdvojovat vodní
magistrála Odra—Dunaj. Komunikačně je tedy náš pro
stor orientován směrem jihovýchodu, do Podunají a na
Balkán.

Jako před dvěma stoletími tak také dnes české země
tvoří střed evropské osy Říše. Jsme, pravda, nejzápadněii
položeným malým národem východní části střední Evro
py, ale naše pevná a na věčné časy zpečetěná souvislost

Velkoněmeckou říší dává nám do rukou veliké trumfy
vývojové. Jak mapa prozrazuje, ze středu Protek
torátu je právě tak daleko do Štětina, jako do Terstu
a právě tak daleko hranicím francouzským, jako vý
chodní hranici Generálního gouvernementu. Žijeme
prostě na křižovatce střední Evropy, ale té
střední Evropy, která je pod vedením Velkoněmecké
říše. Historický vývoj střední Evropy vytvořil prozatím

vlastně dvě centra. To bylo v době, kdy sever stál proti
jihu, kdy Prusko zápasilo s Rakouskem o vládu nad sta
rou Říší. Odkazem tohoto boje jsou Berlín a Vídeň. Ne
jsem snad příliš odvážným, dovolim-li si tvrdit, že na
spojnici Berlína'-s Vídní v budoucnu musí vzniknout třetí-
a to nej modernější středisko středoevropského celku zde
u nás a že jím bude nepochybně staré říšské a staré čes
ké královské město Praha. Co tento vývoj bude zname
nat pro celý český národ, nepotřebuji dále rozvíjet. Být
středem politického a hospodářského cel
ku o 200 milionech obyvatel je kapitálem,
který nám musí závidětkaždý národ, ať už
žije kdekoli.

v
Odmysleme si nyní všechny přednosti konstruktivní

nacionálně-socialistické revoluce, které tato má nad bol-
ševismem a hospodářskou anarchií západních demokra
cií. Theoreticky připusťme, že tu není třeba rozdílu. Podí
vejme se, jakou úlohu by převzal český národ v pří
padě, že by byl připojen ke Svazu sovětských republik
východu, jak si to nyní usmyslil pan Beneš. Česko, jako
součást Sovětského svazu ocitlo by se tak na západní pe
riferii sovětské evroasijské mocnosti. Žádný střed,
nýbrž velmi exponované pohraničí! Jestliže
by Bůh dopustil, Velkoněmecká říše podlehla a Stalin
se opravdu, podle smlouvy teheránské, zastavil na isth-
mické šiji Štětin—Terst, Šumava by pak byla hranicí
rhezi světem americko-britským a soVetsko-bolševickým.
Praha, jak už jsem v Lidových novinách poznamenal,
stala by se poté ; vlastně bezvýznamným pohraničním
městem. Český průmysl by se musil přestěhovat někam
na Ural. Pásmo mezi Šumavou a Prahou by bylo vylid
něno a přeměněno v hlubokou soustavu opevnění. So
větský svaz by se tu chystal třetí světové válce, kterou
už naznačují v Americe jako velkou pravděpodobnost.
V této třetí světové válce nebyl by český národ tak da
leko od všech válečných hrůz jako je dnes. Předně by
těch Čechů na zdejším území ještě před třetí světovou
válkou zůstalo velmi málo. Dělníci by šli za průmyslem
na východ a zemědělci by se musili vystěhovat do obil
ních továren na Ukrajině, kde obyvatelstva ubylo. Čechy
by se staly velikým vojenským táborem a zemí, kde je
škoda vůbec něco investovat. Jakmile by jednou vzpla
nula válka anglosasko-sovětská, české kraje by se pro
měnily v ssutiny, jaké nepoznala ieště žádná země. Jest
liže v této válce se nepoužívá chemických prostředků,
pak v té třetí světové válce nikdo se nikdy před ničím
nezastaví. Hraničářská česká sovětská republika změnila
by se v poušť. Zbytky českého národa by pak ještě dlou
há desítiletí bloudily někde mezi Dněprem a Lenou.

Před pěti lety ještě nikdo nečekal, že Anglie prodá
16 malých středoevropských národů za čočovici bolševic
kého spojenectví. Když to však bylo jasné, pak pouze
slepá zášť a hříšná ješitnost mohly pobloudilého emi
granta přivést na myšlenku, že nádherný český lid se
svou krásnou požehnanou zémí má sě změnit v součást
nové Stalinovy válečné, linie, obrácené proti Anglo-Ame-
rice. Nechrne stranou všechny další úvahy o vývoji střed
ní Evropy. Po tom, co zde bylo řečeno, stačí znovu opa
kovat otázku: Chceme se stát kvetoucím stf/e-
d e m ve liké střední Evropy pod-vedenrm
Říše anebo chceme být jen kouskem plotu
předsunutého sovětského pohraničí pro
ti západu?

Mluvte si co chcete. Hácha 15. března 1939 dobře
rozhodl, když nám přisoudil úlohu říšského středu. Jsem
přesvědčen, že Beneš po letech jako kajícník se bude
dožadovat povolení, aby se nám mohl vrátit, zůstalo-H
mu jen kousek českého srdce v těle. Bude však cizincem
v naší kvetoucí zemi. Nepozná několikamilionovou novou
Prahu. Bude to návrat .Dona Quijqta z pouti za slávou
evropského státníka. Napíše nám zajisté obsáhlé paměti,
v nichž dokáže, že za nic nemohl, poněvadž nakonec ho
podle zradily nejen Anglie s Francií, nýbrž i ten mluvka
Stalin, který mu přec svatosvatě sliboval, že Velkoně
meckou říši smete s tváře země. Děti si na něho budou
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ukazovat, až bude cupitat s rukopisem k nakladateli. Zů
stane nám zachován jako doklad toho, že Masaryk se
nejen zmýlil v době, nýbrž také v lidech. A z komínů
bílých českých chat bude-tiše stoupat dým obloze, kte
rá se bude klenout nad spokojenou českou zemí.

naše omyly
Univ. prof. dr. Rudolf W ierer :

Náš ideový problém

státně-politický

XT' pátému výročí zřízení Protektorátu se musíme pocti-
XX.vě a důkladně zamysliti nad českým osudem stát-
n^-politickým a najiti neskreslenou odpověď na zaslech
nuté i vytušené pochybnosti. Při této příležitosti přihléd
něme jen ideové stránce věci a opomiňme zatím důle
žitou geopolitickou stránku našeho problému. Zkoumej
me nejdříve otázku, co zbývá z české politické minulosti
jako náš státně-politický odkaz.

Odkaz starého knížetství a království
českého

Přemyslovci vytvořili české knížetství sloučením jed
notlivých kmenových území v celek, který še stal takořka
majetkem (patrimoniem) panujícího rodu. Na této mo
censké základně vytvořilo křesťanství symbolisované sv.
Václavem český národ. České, knížetství bylo závislé nej
dříve ná Ríši franské, pak ná království německém (ješ
tě před zřízením Ríše římsko-hěmecké). Kníže (a qá r.
1212 trvale král) české volí krále německého a také
tím representuje příslušenství Čech a Moravy nejen
širšímu celku —

Říši římskó-německé, ale i jejímu
užšímu jádru — království německému. Od 12. stol. se v
českých zemích hojněji osidlují Němci, kteří se zvláště
usazují v dosud skoro liduprázdném pohraničí: země po
sledních Přemyslovců jsou již národnostně smíšené.

Nástupci Přemyslovců Luxemburgové získali trůn Z
ciziny a nemohli pochopitelně požadovali tak silnou moc
panovnickou jako Přemyslovci. Přés to však království
české mohutní za nich mocensky dík opoře v Riši, již
vládnou, respektive spoluvládnou- Karel IV. pozvedl říš
skými privilegiemi království české na hlavní území Ríše
a spoutal národnostně dosti různorodé země své daleko
pevnějšími svazky, než byly svazky, kterými jeho před
chůdci dovedli spojiti své staré i nabyté země. V této do
bě se již ukazuje, že nejpevnějším svazkem Čech a ostat
ních zemí je král, resp. dynastie a koruna svatováclavská
jako symbol a představitel jednoty. Živly stavovské
(šlechta) tehdy již dosti mocně, jsou živlem decentralistic-
kým, ba někdy 1docela odstředivým.

Svazek českých zemí utrpěl značně ha své pevnosti
válkami husitskými, které ideově nábožensky vzdálily
obě většinou české země od obou většinou německých
(Lužice a Slezsko) a tím daly. i základ, většímu proti
kladu národnostnímu, než tomu mohlo býti normálně ve
středověkém prostředí. Čeští králové pohusitští, doby
před rokem 1526 nemohli oslabený svazek zemní pod
statně utužiti, neboť jim chyběl (až na krátkou dobu) po
svátný nymbus theoreticky ještě stále universální koruny
císařské, která se mohla postaviti nad tehdejší rozdíly
národnostní a náboženské.

Odkaz doby habsburské před r. 1848.

Za Habsburků je císařská koruna spojena trvale (do
r. 1806) s čéškou korunou (krátká výjimka nepadá na
váhu). Habsburští císařové v té+o době přejímají hohen-
staufský odkaz universální Ríše a chtějí Říší omezenou

mocensky na země německé, české, částečně nizozemské
a některé francouzské zase ůčiniti universální. S touto,
snahou však spojují často protichůdnou intensivní poli
tiku rodovou, která usiluje o vytvoření podunajského
faktického soustátí íakousko-uhersko-česlíého; ohledy,
na říšskou příslušnost, resbekťive státní samostatnost nei
působí Habsburkům nijaké rozpaky. Avšak překážky jsou
velmi silně. Francie bojuje proti -politickému universa-
lismu a celistvosti Německa, protestantismus proti ná
boženskému universalismu a dynastii, a Turecko proti
podunajskému celku (do této kategorie patří i když ne
zcela bezvadně pruské soupeřství ,s Habsburky). Tyto
skutečnosti, zdánlivě nám vzdálené, jsou pfó nás velmi
důležité. Habsburští králové bojují u nás s úspěchem pro
ti reformaci, která nás dělí na-dva tábory obdobně jako
v ostatní Ríši, nastolují absolutismus, aby se mocensky
vyrovnali absolutismu francouzskému, napodobovanému
i jinde, a centralisují své země, aby zadrželi a později.-
aby přemohli turecké nebezpečí. Je pochopitelné, že tím
vším císařové tlačí do pozadí českou korunu, která už
není jejich jedinou korunou (jako za Přemyslovců) ani
první po císařské (Luxemburgové). Habsburská politika
však tím i později zeslabuje vzájemný svazek zemí české
koruny. To jsou všechno skutečnosti, které jsme do ne
dávná viděli, žijíce se zřetelem na německou úřední řeč.
ve střední Evropě nezbytnou, pod představou germanii
sace. Habsburská politika přivodila dále velmi důležitou
změnu sociálně politickou, t. i. promísila- vedoucí vrstvy
všech svých dědičných zemí. Tím byl dán základ nejeu

často nadnárodní vysoké šlechtě, ale i jistému oddě
lení nižší šlechty sociálně většinou zbVrokratisované od
domácího prostředí a půdy. Po zániku první Ríše- pak
vybudoval císař František své soustátí na základně ryze
dynastické, podpírané armádou a byrokracií, třebas ani
on neodmítal později jisté oživení prvků zaniklé Ríša
(členství a předsednictví v Německém Bundu).

^
O d k a z d o b 1848—1918

_
Habsburské císařství bylo po r. 1859 a zvláště 1866!

zcela zbaveno zbytků říšské opory a musilo státi nyní
ideově na vlastních nohách. Ideovým základem zůstala
a při protikladu národností a politických směrů mohla
zůstati jen myšlenka dynastická, slabá v době obecného;
povlovného úpadku dynastického cítění v celé Evropě.

Česká politika v této době usilovala o federalisaci
monarchie. Je arci příznačné, že požadavek federalisacai
dík vlivu romantické historie, která ve starší době poli
tický národ vedla ideově i prakticky, zůstal nevyjasněn
až ďo konce monarchie. V r. 1848 a pak později z řad
politické levice se vystoupilo s požadavkem přirozenéhai
práva národa na samostatnost v rámci monarchie. V do
bě pozdější zůstala většina národa věrna právu historic
kému. Právo -přirozené při svém revolučním individua-
listickém základu vyžadovalo ohraničení dílčích území
federalisované monarchie podle národnostních hranic.
Právo historické neboli státní opíralo se o svazek zemí
české koruny (založené privilegiemi císařů římsko-ně-
meckých). Monarchie měla se podle tohoto princjau sklá
dali z historicky vzniklých dílčích podstátů. (Například
dílčím územím monarchie jedním by bylo království
uherské, kdežto podle principu práva přirozeného totoi
území by bylo rozděleno mezi dílčí národnostní celky ma
ďarský, rumunský, německý, slovenský atd.)

Mezi oběma principy zela zásadní i praktická pro
past naprosto nepřeklenutelná pro každého, kdo domýš
lel důsledky obou principů. Je však velmi charakteristic
ké, že v tehdejší době množí tohoto rozporu nepostřehlí

a že naopak oba tyto principy v pozdější době českoslo
venské republiky byly považovány za navzájem slučitel
né.

.Avšak nesnadnost praktického provedení obou- orga-
nisačních principů se ukazovala i těm, kdož důsledně
stáli při principu jediném. Princip přirozeného práva by,
důsledně vyžadoval ostře vyhraněné národnostní hrani-
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te, kterých u nás mnohde nem. Jinak vylučoval tento
princip tehdy nerozlučně spotený s radikálním demokra
tismem silné oslabení tradičních aristokratických, ba i
monarchických forem a institucí, což bylo nepřiiatelné
pro monarchii.

Princip historického práva naopak vyžadoval udrže
ní tradičních institucí a tím vyhovoýal i monarchii. Avšak
při vyspělém národním vědomí Němců a Čechů vyža
dovalo obnovení českého historického práva souhlasu
obou národů. Theoreticky uznávali i Čeští političtí předá
ci nezbytnost německého souhlasu, nebylo však ho nikdy
pro vzájemnou nedůvěru dosaženo. Při tom se zapomí
nalo na důležitou skutečnost. České historické právo
předpokládalo nejen udržení dynastie a tradičních in
stitucí většinou nadnárodních, ale naopak jejich zesílení.
Při tom však může býti silnou jen ta dynastie a ta aristo
kracie, která je v širokých vrstvách národa, respektive
národů uznávána a respektována dobrovolně jako
iVyšší instituce vedoucí, po případě privilegovaná. Tento
předpoklad arci v době zhruba po r. 1900 naprosto chyběl.
Přes všechen osobní nimbus císaře Františka Josefa I. a
přes jisté privilegované postavení aristokracie oslabovaly
stoupající národní rozporv, industrialisace, demokratisace
a socialismus autoritu monarchie a vliv šlechty. Šlechta
nebyla u nás před první světovou válkou jednomyslně
.uznávána za přednostní stav ani na celém venkově, ne-li
,ve městech. Tato skutečnost se jevila navenek i v tom,
Se počet německých a českých poslanců šlechtických,
zvolených všeobecným hlasovacím právem, byl oo-
měrně menší než počet šlechtických poslanců ,v repu
blikánské Francii. N tomu ještě i c. k. byrokracie, dík
uvedeným příčinám v národech nezakotvená, nebyla již
tak jednotnou a ochotnou oporou trůnu, schopnou sdru
žovat! nadnárodně oba národy v našich zemích. Jak vše
chno toto unikalo naší veřejnosti, o tom svědčí nejlépe
fakt, že jsme měli stranu státoprávně-pokrokovou s pro
gramem republikanismu blízkým.

Odkaz dob v-1918—1938

Je běžným míněním, že bývalý stát československý
byl státem demokratickým již svým vznikem. Ve sku
tečnosti však nemůže i sebe blahovolnější kritik roku
1918 přijmouti toto mínění, slavnostně vyslovené i v úvo
du ústavní listině z r. 1920. Bývalá republika nevznikla
hlasováním lidu, nebyla ustavena usnesením tomu zvo
lených zástupců klasické demokratické obecné vůle ná
roda. Ústavu dalo republice národní shromáž4ění strana
mi naj menované, v němž naposled zvolení poslanci (z r.
1911) tvořili jen menšinu. Takto zastoupeni byli jen Če
chové a Slováci, v jejichž delegaci arci převládali pří
slušníci protestantské menšiny národa. Němci z českých
zemí se svými říšskými poslanci se přihlásili způsobem
demokraticky daleko lepším republice Deutsch-Oester-
reich, která měla být částí republiky výmarské. (Zákon
z 12. listopadu 1918 č. 5.)

Státně politická organisační zásada československé
republihv byla hledána českou emigrací již za války. Ofi
ciálně Wla proklamována zásada, že směrodatným má
býti princip historický (státoprávní) kombinovaný s prin
cipem přirozeno-právním (národnostním)', jímž mělo býti
odůvodněno získání Slovenska. Masaryk o tom ve Svě
tové revoluci píše pa str. 33: »Můj politický program byl
sloučením českých tužeb, jež byly formulovánv progra
mem státoprávním, historickým a přirozeno-právním:
myslil jsem stále na připojení Slovenska.« Je zřejmé,
že uvedený protiklad obou principů předákům českoslo
venské republiky naprosto unikl. Tak patřilv republi
ce země silně průmvslové a politicky značně radikální
(Čechy a Morava) z titulu tradičního, kdežto převážně
zemědělské a konservativní Slovensko z titulu revoluč
ního. Pozdější praxe ukázala, že nešlo o pouhý protiklad
pojmový.

Nastával nvní problém sloučiti jednotlivé národnosti
ideově v jednotný trvalý politický celek. Přes uvedený
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vznik státu byla oficiální ideou myšlenka demokratická
Zrození nové republiky bylo vysvětlováno jednak jako
vzkříšení starého českého státu, jednak jako jeden z dů
sledků vítězství demokracie nad třefni »caesaropapistic-
kými a theokratickými císařstvími« (Ruskem, Rakous
kem, Německem). Přihlédneme-li této thesi jen trochu
blíže, vidíme její slabiny. Caesaropapismus a theokracie.
jsou jak pojmově tak i historičky dva typy poměru stálu

církvi vzájemně protichůdné. Důležitější vš*ak bvia
skutečnost, že monarchie rakouská přes svoje tradičné
konservativní vnější vedení a zřízení byla silně ovládána
liberalismem, židovsky ovlivněným, zvláště v Uhrách. Li
beralismu byly oddány nejen průmysl a obchod, ale i
většina byrokracie, vědy, umění a tisku, ba i značná část
důstojnictvá, šlechty a docela i dynastie. Praxe českoslo
venské republiky pak ukázala, že bylo převzato rakous- :
ké zákonodárství téměř úplně a že i v hospodářské a so
ciální politice se navázalo na rakouské vzory přes všé-,
chno oficiální mluvení o odrakouštění, jehož se dosáhlo'
jen v armádě. Nesporně se československá republika v r.
1938 podobala Rakousku předválečnému daleko více než
kterýkoliv jiný nástupnický stát.

Duchem demokracie měli býti připoutáni repu
blice především Němci. I zde bylo přehlédnuto velmi dů
ležité poučení historie. Ve starém království českém spo
jovala oba národy koruna, případně dynastie, vždv pak
tradice. Příslušnost Čech k Ríši a hlavně později mo
narchii s Německem spojené umožňovala psychologicky
Němcům v Čechách a na Moravě zemské vlastenectví
(Böhmischer Landespatriotismus), v republice však, s hle
diska Němců pozorováno, nebyla česká většina v Čechách
a na Moravě vyvážena spojením s Říší a naopak přísluš
nost českému (tschechisch) státu byla psychicky ne
snesitelná při špatném poměru republiky k Ríši. Dále
chyběla společná pouta tradiční. Československá republi-

Tca sama tradiční pouta dosud zbylá oslabila celým rázem
výchovy školní a četnými opatřeními zákonnými. Vez
měme si příklad: armáda znala jen vzdálenou.tradici hu- (
sitskou, neznala však tradici Valdštejna a Hádeckého. O
tom, jak staré tradice bvly oslabeny a jak přestaly bvti -
životnými u velké části národa, dosvědčují nejlépe ne
ustálé diskuse o tradicích a boj o "slavení Či neslavení
památky svátého Václava r. 1929.

Československá republika snažila se proti oslabeným
nebo odstraněným tradicím vyzdvihnouti jako oficiální
tradici husitskou a legionářskou, obě a priori Nětncům
nepřijatelné. Optimismus českého vedení o poměru čes-
ko-německém před 25 lety pramenil z nepochopení ně
meckého myšlení a německých dějin, které ku podivu
sdílely i osobnosti zdánlivě v tomto směru velmi kvalifi
kované. Naivní na př. bylo očekávání, že Němci v Če
chách hospodářsky v rámci republiky nevyléčitelně po
škození rozpadem velkého hospodářského celku (odumí
rání textilního průmyslu v Deutsch-Böhmen) přestanou
po pádu Hohenzollernů a Pruska gravitovati Berlínu.
Zde právě bylo to, co dělilo Němce u nás od Říše, pova
žováno za magnet a zapomínáno na to, co muselo býti
logickým důsledkem, když byly odstraněny jednotlivé
německé dynastie.

Nezapomínejme ani na Slovensko. Vezměme skuteč
nost, které si ještě žádný nevšiml. Slovenský národ roku
1918 v moderním slova smyslu nedotvorený, ač bvl po
20 let duševně formován výlučně českými učiteli vyso
koškolskými, z většiny českými učiteli středoškolskými
a z podstatné části českými učiteli škol národních a to
po 20 let, nebyl r. 1938 československý. Toto faktum není
snad třeba blíže vysvětlovati.

Současny úkol státně-politický

Naše úvaha nám ukázala, jak mnohé instituce staré
koruny království českého postupně se přežívaly, případ
ně slábly. Poznali jsme zároveň, jak jsme se postupně
vzdalovali poznání o spojení s Říší. V době ideového in
dividualismu se zdála ideová pojítka mezi Říší a Čechami



Přítomnosti

žové bratry tuto definici: „Svobodné zednářství má za cíl
hledati pravdu, studovali morálku a uskutečňovali solida
ritu,- pracuje na materiálním i morálním zlepšení a na ro
zumovém i sociálním zdokonalení lidstva. Hlavním jeho
principem je vzájemná snášenlivost, úgta ostatním i sobě
samému a naprostá svoboda svědomí."

Bylo bezpečně prokázáno, že přečetné války, revoluce
i politické atentáty, jež v posledních dvou stoletích zapla
vily svět krví nevinných al způsobily mu nesmírné fysické
i duchovní škody a strádání, byly osnovány především v
přítmí zednářských lóží. Ví Bůh, jak tohle lze srovnali s
hlásanou snášenlivostí^ uskutečňováním solidarity a hledá
ním pravdy! Eugen Lennhoff, vídeňský 2jd a jeden z nej
aktivnějších evropských zednářů, v obsáhlém díle „Die
Freirnaurer-Geschichte, Wesen, Wirken und Geheimnis der
Königlichen Kunst" o podstatě zednářství říká toto: „Svo
bodné zednářství je činností mužů navzájem úzce spjatých,
kteří pracují pro blaho lidstva, snažíce se po mravní strán
ce zušlechťovali sebe i druhé, aby tak vytvořili jediný vše
lidský svaz. V malém oň usilují sami mezi sebou ..."

Onen „Všelidský svaz" není ničím jiným, než názna
kem jediné světové republiky, která je zednářským cílem
a která je poslední -etapou před zřízením Šalamounova krá
lovství na této zemi. 2e svobodní zednáři o ně usilují mezi
sebou v malém, pro to má sám Lennhoff formuli: „V š i c lí
ni bratři na zeměkoulitvoři jednujedinou
lóži !" V této lóži převládá nezištnost a vzájemná pomoc,
ale ta je opřena o kořistnictví a parasitismus na jednotli
vých národních organismech. Všechny zednáře spojuje ne
jen symbolicky, nýbrž i- hmotársky, mocensky onen proslu
lý bratrský řetěz - „řetěz ze zlata a z ocele" —jak do úst
kandidátu tovaryšského stupně, zkoušenému před svěce
ním, vkládá vynikající český zednářský znalec a publicista,
skrývající se za pseudonymem Tabris. '

Vznik a rozšíření „Královského ůmění"

Dějiny vzniku a vývoje svobodného zednářství se ztrá
cejí v temnotách, do nichž nevnesl jasno ani citovaný již
James Anderson. V „Konstitucích" sice velmi obsáhle se
zabýval historií tesání krychle, ale jeho líčení moderní
zednáři sami hodnolf^jen jako pouhé legendy, diktované
snahou postavili právě vytvořené sdružení" - bylo to
pouhých šest let po roce 1717 — „pokud možno do staro
bylého roucha".

V těchto legendách vystupuje mnoho biblických osob
ností. Jako na příklad Jábal, Tubalkain; někde za prvního
zednáře bývá označován dokonce Adam, neboř prý „první
patřil na zosobnění pravdy a světla — na Boha", jak do
jemně poznamenává S. Sulc ve „Svobodném zednářství",
jež vyšlo v knihovničce „Svědomím českých dějin" (!!) v
roce 192%v Praze. Na půdě babylonské se setkáváme se
zednářským prvkem při zmínce o stavbě proslulé věže. Po-
ukazuje-li se právem na skutečnost, že původními učiteli
svobodných zednářů byli 2idé, kteří ostatně je dnes zplna
ovládají, bude na místě, uvedeme-li si toto podivuhodné
přiznání br. *** Tabrise: „Za kolébku zednářství uznávají
všude jeho nestranní historici klasickou zemi mystérií -
Egypt. Intelektuální tvůrce Hebrejců Mojžíš, nabyy zasvě
cení v chrámě Osiriově, byl zprostředkovatelem mezi mys
tériemi egyptskými a kultem rasy bílá. Jím, vedle pyramid
a sfíng, stalo se židovství prvním učitelem a tvořitelem
svobodného zednářství!"

Hluboký význam v zednářství má „chrámová legenda",
která se stala podkladem všech jeho rituálů, symbolů a ale
gorií. Je kladena do doby stavby chrámu v Jerusalemě,
záhajené králem Davidem a dokončené jeho synem Šalamou
nem. Stěžejní postavou chrámové legendy je osobnost Hi-
rámova. Eliphas Lévi, francouzský 2id a uznávaná kapacita
v oboru okultismu a kabbalisíiky, zpracoval v knize '„Le
livre des splendeurs" výňatek z rukopisného rituálu ze
VIL století a vytvořil nejpůsobivěiší podání zmíněné le
gendy. V tomto podání nacházíme klíč jinak nepochopi
telné symbolice.
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Je ustálen názor, že svobodné zednářsíví v dnešní své
podobě jé institucí zcela novověkou, pocházející ze za
čátku XVIÍL století. To platí arciť jen o organisaci, zatím '
co názvy a symboly sahají opravdu do doby daleko starší.
Tehdy skutečně existovala bratrstva zedníků, kameníků a _stavitelů; která byla vlastními tvůrci velké většiny stavitel
ských památek, zachovaných ve stadii více či méně poruše- .
něm až do našich dnů anebo zachycených pro věčnou paměť

sletopisci. Nejvíce badatelů hledá původ svobodného zednář-
ství právě v těchto bratrstvech. Ve starověku tp byla „colle
gia fabrorum", nadaná výsadami a mající vlastní kulí, soud
i správu. Znenáhla vzala na sebe kosmopolitický ráz a v do
bách těžkých pronásledování v nich nacházeli útočiště i
křesťané. Pádem západořímské říše a stěhováním národů
v nich nastává silný úpadek. Od VL sloleti se středisky sta
vitelského umění stávají zejména kláštery a řády. Mnišlký
živel byl brzy nahrazován živlem laickým a ve . sto
letí světští řemeslníci ovládli ona bratrstva úplně. Do to
hoto období spadají stavby nejkrásnějších chrámů a kate
drál, jako dómu v Kolíně nad Rýnem (1248), biskupského
dómu ve Štrasburku (1019—1439), chrámu svatovítského
v Praze, svatoštěpánského dómu ve Vídni, kláštera v portu
galské Baíalze a v řadě jiných míst. V Anglii vzniká „Gild
of Masons", ve Francii „Compagnonage", v Německu „Bau
hütte", vždy v čele s mistrem a souborem práv i povinností.
Společnými prvky byly kniha o stavbě, jakýsi to souhrn
odborných znalostí, řád, řekli bychom závazné stanovy, a
vnitřní tajemství. Zprvu měli do těchto bratrstev přístup jen
řemeslníci.

Tato zásada byla prolomena v roce 1641v Anglii, kdy
v Newcastle byl přijat do «zednického bratrstva generál
Robert Molay a pět let nato ve Warringionu fysik a
alchymista zvučného jména Elias Ashmole. Prolínání neod-
bornickým živlem pokračovalo velmi rychle a lak již v ro
ce 1670v Aberdeenu z 59 členů tamní gildy bylo skuteč
ných zedníků a kameníků jen sedm! Bratrstva, která měla
zprvu- povahu operativní, se znenáhla mění ve spekulativ
ní společností. Ze zednietví se stává —zednářství.

Od roku 1717ke'světovému rozmachu

Skutečné dějiny svobodného zednářství počínají ro
bem 1717.Tehdy na den sv. Křtitele, 24. června, se v Lon
dýně'spojily čtyři anglická lóže, scházející se v hostincích
„U husy a rožně", „U koruny", „U jabloně" a „U poháru
a hroznu", aby vytvořily první velelóžii' Dr. James Ander
son, Anthony Sayer, dr. John T. Desaguliexs,-George Payne
a vévoda' John Montagu i jiné významné osobnosti se do
hodli, ' že „budou společně pracovatí na základě starých
usnesení a symbolů jako stavitelé duchovní, budujíce ve-
tochném humanity v myslích a srdcích lidí". Prvním vel
mistrem byl zvolen Anthony Sayer. *•

Svobodné zednářství nezůstalo však omezeno jen na
Anglii. V roce 1725 vznikla první lóža ve Francii, 1733v
italské Florencii a Bostonu v USA, 1737v Hamburku. Rych
le sa ujímalo i v Nizozemí, Švédsku, Polsku a Rusku. V Ra
kousku — jak dovozuje František Zachystal v publikaci
„Vznik svobodného zednářstva v Cechách" — podporoval
adnářství císař František I. Lotrinský, manžel Marie Te
rezie, od reku 1731sám zednář. Zvláště dobře se dařilo svo
bodnému zednářství v rakouských zemích v době josefin-
eké, která „vůbec vycházela svým duchem ze zednářského
učení".

První zedhářská lóže v Čechách byla založena hrabě-
tem Františkem Sporckem 24. června 1726v Praze, podle vý
kladu J. Svátka v rozsáhlé studii „Frajmauři v Praze", a
„Dějinách panování Karla VI. a Marie Terezie", převzaté
ho do díle Ludvíka Abaíiho „Geschichte der Freimaurerei
in Oesterreich-Ungarn", vyšlého v roce 1890 v Budapešti.
Svátkovy prameny však nejsou známy, sám jich nikde ne
uvádí a proto mnohdy není jasno, pokud a kde čerpal
přímo z archivů a kam až jdou meze jeho vlastní fantasie.
Naproti tomu dr. H. Benedikt v knize „Franz Anton Graf
Sporck 1662-1738. Zur Kultur der Barokzaií in Böhmen"

připouští možnost, že tento významný šlechtic za svých
cest po západní Evropě poznal filantropickou holandskou
společnost „přátel kříže" a stai se jejím horlivým přívržen
cem, avšak zednářem nebyl.

Naproti tomu přední zednářský historik dr. Josef Volf
na podkladě rukopisného dokumentu — dopisu, zaslaného
dokonalou a řádnou lóží „U tří korunovaných hvězd a u
poctivosti v Praze" roku 1791o padesátiletém, trvání „nej
starší pražské lóže" - zastává názor, že první lóže v Ce
chách vznikla teprve v roce 1741,tedy tři roky po Sporcko-
vě smrti. Nejprve taíó lóže neměla jména, později slula „U
tří korun" (Zu den drei Kronen) , pak „U tří' hvězd" (Zu

.den drei -Sternen) a posléze od roku 1763„U tří korunova
ných hvězd" (Zu den drei gekrönten Sternen). Když s ní
splynula klatovská lóže „Sinceritas", dostala název „U tří
korunovaných hvězd a u poctivosti".

Na tomto místě není možno o dalším vývoji zednář
ství psát tak podrobně, jako o jeho začátcích. Na počátku
svobodné zednářství. sloužilo přísnému šetření mravního
zákona a humanity a chtělo se přenesli přes všechny roz- '
díly státní, národnostní, rasové a náboženské. Sloužilo lidu
milným a vševědným snahám, které propagoval Jan Amos
Komenský. Andersonovy „Konstituce" přejaly celá výrazy
a věty z jeho „Panegersie" i didaktických spisů, takže v
tomto ohledu je do jisté míry oprávněné tvrzení, že „um
lel národů" je duchovním otcem svobodného zednářství.
Proto není divu, že na příklad i Friedrich Veliký byl svo
bodným zednářem.

Avšak brzy se z.ednáři vytčeným zásadám
zpronevěřili a ony se staly jen vítanou zá
stěrkou pro politi ká ř sk é rejdy. Z „učení, němuž
se znají všichni šlechetní lidé", se nadto stala tajná spo
lečnost, kterou ponenáhlu ovládali Židé.

Do služeb světového Židovstva

Židé se dávali houfně pokřtít a proti jejich vstupu do
lóží nebylo námitek. Zpozorovali, že mohutnící a rostoucí
svobodné zednářstvo by mohlo být znamenitým nástrojem
pro jejich světovládné plány. Po anglickém vzoru se lóže
v jiných zemích slučovaly ve velelóže, jejichž úkolem jest

.
pečovali „o jednotnost formy i obsahu zednářství''. Rostlý
jako houby po dešti. V roce 1725 vznikla Irská velelóže
v Dublinu, 1736Skotská v Edinburghu, Francouzská —tato
pod názvem „Le Grand-Orient de France" (Veliký Orient)
— v Paříži v iémže roce, 1744Veliká národní mateřská lóže'
„U tří zeměkoulí" (Grqsse National-Mutíerloge „Zu den drei
Weltkugeln") v Berlíně atd.

Přes rituální roztříštění je možno sledovali systematic
kou, jednotně usměrněnou práci zednářů. Friedrich Hassel-
bacher v knize „Entlarvte Freimaurerei - . IV." říká do
slova; „Jest jenom jedno zednářství, které pracuje v jedi-
nérn^jäuchu a jehož cílem je jedna světová lóže. Toto úsilí
se uplatňuje nejrůznějšími systémy ve více než 150 vele-
lóžích, dále v 36 Nejvyšších radách rudého zednářství a
v jiných vedlejších orgardsacích zednářských a jim. po
dobných ..

Zcela zvláštní postavení má Nejvyšší rada. Je ve své
zemi vrcholnou zednářskou instancí a jejími členy mohou
být jen bratři nejvyššího, 33. stupně svěcení. V každé zemi
smí být jen jediná Nejvyšší rada,- výjimku tvoří Spojené
státy, kde jedna je pro severní a druhá pra.jižní oblast.
První Nejvyšší rada vznikla v roce 1801 v Charlestonu v
Jižní Karolíně, jež 1860„náhodou" přeložila své sídlo do
Washingtonu, místa presidentova. Zednáři se ve světové
politice stali velmi důležitým činitelem.

Když~v roce 1843byl v New Yorku založen čistě židov
ský řád „The Independent Order of B'nai B'rilh", který záhy
měl po celém světě své „filiálky", získalo světové Židovstvo
druhé želízko do ohně. To již si svobodné zednářství doko
nale osedlalo. Hesla „volnost, rovnost, bratrství" a „vše
obecná lidská práva", jimž otevřela brány Velká francouz
ská revoluoe, byla za kulisami ukuta především Židy, ne-
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boť jejich uskutečnění znamenalo definitivní otevření ghett
a možnost bezprostřední činnosti Židů v politice.

Dr. J. Gleber ve stati „Der Krieg und die Freimaurerei",
kterou uveřejnil „Brüsseler Zeilúng" IS. a 14. Vili. 1943,roz
děluje rozmach zednářství na tři etapy ‘

I. 11776-1870: Vyvolávání a podporování r e-
volucí a občanských válek. Jako doklad si stačí
uvést revoluci« 1789a 1848.

2. 1870-1918: Boj proti Německé říši. Nosite
lem tohoto boje byla především Anglie, 'Již na berlínském
kongresu prohlásil Žid Benjamin Dismeli, pozdější lord Bea-
consfield: „Nikdo nerozumí dějinám tohoto století, kdo není
zasvěcen do tajemství zednářských lóží." A sarajevský aten
tát, který rozpoutal první světový požár, byl také dílem
zednářů, právě tak jako versailleský míi.

3. 1918-1933: Světovláda svobodného zed
nářství. Tato slova nejsou přehnána, protože v té době
světová politika, hospodářství i kultura byly zcela v jeho
vleku. Nejvlivnější osobnosti ve všech státech světa se re
krutovaly z řad „bratří v Hirámu", pokud to nebyli přímo-
Židé, jako třebas ve Velké Britannii a v USA.

První ránu zednářskému panství zasadil Mussolini, když
v roce 1925zvláštním zákonem roztrhl síť zednářských lóží.
Jak nedávný vývoj v Itálii ukázal, nepodařilo se mu však
zednářství zničit docela. Konec zmíněnému panství učinil
však 30. leden 1933,kdy Vůdce převzal moc v Říši. Nacio
nálni socialismus vyhlásil nelítostný bej světovému Židov
stvu a všemu, co s ním souvisí. Walter Lienau v brožuře
„Ueber Freimaurer und Logen" tento boj vysvětluje takto:
„Svobodné zednářství je politickým problémem, který nelze
oddělili od židovství 1 Jest organisací, která — nepoznána
uvnitř jednotlivých národů — má prosazovat cíle světové
ho Židovstva všude tam, kde židovský vliv buď ustal nebo
není dost silný."

Nejužší spojitost svobodných zednářů se Židy proka
zuje však již usnesení siónského sjezdu z Basileje ze srpna
1897,uložené v „Protokolech ze shromáždění Siónských mu-
drců": „Utvoříme a rozmnožíme zednářské lóže ve všech
zemích světa, do nichž přivábíme všechny mohoucí i existu
jící významné činitele proto, že v těchto lóžích bude hlavní
informační středisko a vlivné prostředky."

Zednáři u kolébky bývalé CSR

Pravda zpravidla nebývá příjemná. Kdo chce miti v bu
doucnu místo v životě lidí a národů, len musí chápat mi
nulost, aby mohl upravit své stanovisko v přítomnosti a
vydat se po správné cestě do zajištěné budoucnosti. Musí
dát tvůrčímu životu přednost před krásnými, ale neplodný
mi sny. Je vždy lepší, řekne-li se nezahalená pravda. Ne
boť jenom na této tvrdé a mnohdy nepříjemné pravdě je
možno budovat zdravý postoj ke skutečnostem a jen cíle
vědomou prací lze utvářet společný úděl v budoucnosti.

Takovou nepříjemnou, ale nezvratnou pravdou je sku
tečnost, že bývalé Československo pomáhali stavět přede
vším svobodní zednáři. Myslíte, že to dělali ku prospěchu
českého.národa? Každý, kdo se zamyslí nad událostmi pod
zimu 1938,si na tuto otázku snadno odpoví. Svobodní zed
náři chtěli zřízením suverénního státního útvaru v srdci
Evropy vytvořit silný opěrný bod. Kdyby tu bývali žili
Hotentoti místo „Čechoslováků", byla by tu bývala hoten-
totská republika nebo jakýkoliv jiný „ostrov demokracie".
Úkolem nového státního útvaru bylo, být střediskem intrik
proti Říši a německému národu. Oficiální kurs Benešovy za
hraniční politiky to dokonale potvrzuje.

Sotva lze označit za náhodu, že v Paříži, Rue Cadet 16a,
bylo nejen sídlo Velkého Orientu francouzského, ale i sídlo
někdejšího „Národního výboru československého". Když ve
dnech 28.-30. června 1917 se v Paříži konal mezinárodní
zednářský sjezd, promluvil na něm mimo jiné také fran
couzský delegát Lebey. Řekl tehdy:

„Můžeme" - rozumí se: my, svobodní zednáři —„určili
alespoň tyto čtyři zásadní podmínky, jež se nám zdají být

nutnými, aniž bychom tím předbíhali opatření, na která
musí být brán zřetel v zájmu zajištění Evropy a světa:

1. Vrácení Elsaska-Loírinska Francii. 2. Rekonstituce sa
mostatného Polska opětným spojením tří jeho územních
oblastí. 3. Nezávislost Čech. 4. Zásadní osvobození
nebo sjednocení všech národů, dnes utlačovaných pod po
litickým a hospodářským jhem Habsburků ve státy, pro
které se zmíněné národy vysloví hlasováním lidu."

Praha se měla podle Lebeye stáli „jedinečným středis
kem upokojení'VJisto je, že na uvedeném sjezdu usnesené
prvky byly o dva .roky později realisovány versailleským
diktátem. Je tu obdoba s usnesením jiného zednářskéhp
sjezdu, konaného 23. září 1911rovněž v Paříži. Tehdy bylo 4
rozhodnuto vykonali všechny přípravy „pro uskutečnění
světové zednářské aliance a vésti mezinárodní vyjednává
ní založení ligy národů". A to se později stalo v Ženevě.

Svobodné zednářství v býv. ČSR se vyvíjelo dvěma
směry, na sobě poměrně nezávislými. Prvý představovala
lóže „Jan Amos Komenský", založená 26. října 1918,které se
nalézala pod svrchovaností francouzskou; druhý lóže „Ná
rod" a z ní později vzniklé lóže „28. říjen" a „Dílo". Tento
směr bývá nazýván také italským, protože v lednu- 1919
ustavená lóže „Národ" náležela ke svrchovanosti velelóže
italské v Římě.

O vzniku těchto lóží pojednává Walter Jacobi v doku
mentární knize „Golem - metla Čechů" velmi obšírně.
Okolnost, že vedoucí činitelé domácího odboje se přiklonili
ke svobodnému zednářství, komentuje výstižně takto: „čin
nost Maffie skončila právě pět měsíců po založení Česko
slovenské republiky v náručí svobodného zednářství vyso
kého stupně starého a přijatého skotského obřadu, jež se
nyní zmocnilo i práce českých skupin odboje za světové
války."

Dne 27. září 1923 byla založena „Národní veliká lóže
československá" a v roce 1930měla již deset lóží. Svobodné
zednářství vniklo do všech složek našeho národního a stát
ního života. Proto také „Přátelství", list řádu Odd Fellows,
jménem všech zednářů mohl dne 23. října 1935 napsat:

„Po sedmnácté vrací se výročí dne, ve který naše Re
publika Československá nabyla své samostatnosti. S upřím
nou oddaností a s neskonalou vděčností oslavujeme tento
památný den,- neboť náš stát nejen že poskytl a poskytuje
našemu drahému Řádu možnost, aby krásné svoje zásady
nerušeně šířil a uskutečňoval, aby rostl a vzkvétal, nýbrž
sám podporuje tyto vznešené zásady tím, že svým demo
kratickým zřízením zabezpečuje úplnou rovnost a svobodu
svým občanům bez rozdílu jejich původu a vyzríání..
Komu to zřízení prospívalo a jak ta rovnost vypadala ve
skutečnosti, ví každý dobře.

Hrad, vlády, parlament, politické strany, Národní rada,
vysoké školy, legionářské organisace, Sokol, Skaut, umělec
ké kruhy —všechno, prostě všechno bylo v rukou zednářů
a Židů. Ti nás zapřáhli do boje proti Německu a udržovali
v něm ve prospěch židů, a tak nás, aniž jsme si toho byli
vědomi, dovedli až4do Mnichova.

Nelze šmahem odsuzovat!

Svobodné zednářství ja mezinárodní orgenisace, vedená
Židy a pachtící se za jediným cílem : pomoci světovému
Židovstvu neomezené moci ! Každý, kdo zednářství slouží,
je zrádcem své vlastní krve.

Je jistě bolestné, že v seznamech .svobodných zednářů
nacházíme také jména -osobností, o jejichž protižidovském
a národoveckém smýšlení, velikém literárním díle, nežist-
nosti anebo bezvýhradném nasazení* pro zájmy národní
pospolitosti nemůže být pochyb. Mám na mysli na př. Vik
tora Dýka, J. S. Machara a dr. Aloise Rašína. Dá se předpo
kládat, že od svobodného zednářství očekávali jako od
mocné politické mezinárodní organisace, která pomáhala
Čechům a Slovákům dát „samostatný" stát, i pro další dobu
ochranu národa. Anebo že vstupem do lóže „Národ" ne-
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chtěli rušil maffislickou pospolitost. Jisto je, že s Dykem,
Macharem, Rašínem a řadou jim podobných se nesetkáváme
v dalším vývoji čs. zednářství jako s významnými expo
nenty. Rovněž nelze říci, že by od lóžové příslušnosti pili
z nějakého rohu hojnosti. A avobodné zednářství dovedlo
přece znamenitě „vyrábět" autority, kterým stačila slepá
poslušnost. Objektivní schopnosti nebyly důležité...

Kal zednářství nelze vylévat na hlavu každého jen pro
to, že jednou vkročil do lóžové komnaty. Mnohý tak učinil
z neznalosti, mnohý sedl na lep krásným frázím, jež jsem
citoval na počátku této úvahy. Hlavní je, že se pak ne
exponoval, že netěžil ze zednářské protekce, jakmile po
znal pravou tvář „Královského umění" a že nebyl židomi-
lem. 21akaždého musí mluvit jeho práce a charakter! Na
proti tomu ten, kdo „věren zůstal" až do okamžiku, kdy zed
nářství u nás v roce 1938„usnulo" a kdo dnešním postojem
a chováním dokazuje, že je mu milejší včerejšek než zítřek,
vylučuje se z národní pospolitosti...

naše jubileum

Josef T eichman :
.

Evropan a Čech Smetana

T 7 několika uplynulých desítiletíchstaly se u nás
V Smetanovy oslavy po každé slavností celonárod
ní.

.
I letošního roku vzpomínáme našeho největšího

umělce jeho oslavám se scházejí lidé, kteří hyid-
bě ani nemají bližšího vztahu. Dokazuje to, že Sme
tanova hudba je pro ně něco daleko vyššího a širšího,
něco, co proniká naším národním životema po mnoha
stránkách dává mu svůj zvláštní a osobitý ráz.

Vzpomínáme-liBedřicha Smetany, uvědomujeme
si při tom závažnou skutečnost, že to byl Smetana,
který vnesl do českého umění kulturní velikost a tím
povýšil úroveň českého národa i v umění na takový
stupeň, jako nikdo před ním. Velikost a síla Smeta
nova ducha se projevila v tom, že u nás také první
probojoval těžký umělecký zápas o tuto kulturní ve
likost. Jako tvůrce české národní hudby stal se tak
Smetana zároveň spolutvůrcemnaší národní kultury,
a to na místě nejvýznamnějším.

Budeme-li sledovat Smetanovu uměleckou orien
taci od doby, kdy se mohl hudbě zcela věnovat, shle
dáme, že mladý Smetana byl hned napoprvé zaujat
Beethovenem. Co Smetanu Beethovenovinej
více poutalo a proč lze Beethovena pokládat za Sme
tanova duchovníhootce, to byla určitá náplň Beetho
venovy hudby. Ne tedy nějaká hra s tóny, nechť sebe
krásnější a technicky dokonalá,ale právě její obsah

Smetanovi promlouval řečí ze.všech nejsrozumitel-
teínější. Současně s Beethovenem silně na Smetanu
zapůsobil lidský a umělecký zjev L i s z t ů v. Smeta
na Lisztovi za mnoho vděčil a do konce svého života
na něho s láskou vzpomínal.Zcela jinak na Smetanu
zapůsobil Berlioz. Smetanovo umělecké vnímání,
zatím do sebe přísně uzavřené vlivy z díla Chopinova
a Schumannova,najednou poznává široký a strhující
rozmach Berliozovaprůkopnickéhodíla. BerliozSme
tanovi zároveň ukazuje nový básnický obsah a do
sud neznámou instrumentaci v barvivosti tak pod

manivé, že styk s Berliozovým dílempro Smetanu
znamená další kus cesty kupředu.

•
Smetanova evropská umělecká orientace musila

se dříve nebo.později srazit s tím, co Smetana u nás
našel, když se v roce 1861 vrátil z ciziny do vlasti.
Smetanův program byl již pevně stanoven. Výcho
diskem pro národní umění byla mu od začátku zpěvo
hra. Zde také začínal. Jestliže již jého první zpěvo
hra „Bramboří v Cechách“ znamenala odklon od
všech dosud vžitých představ zpěvoherního umění,
„Prodanou nevěstou“ zahájil Smetana přísně Pro
gramm budování České národní zpěvohry se všémi
důsledky takového průkopnického pronikání českým
kulturním životem.V „Prodané nevěstě“ Smetana po
prvé spojil české národní umění s duchem umění ev
ropského, neboť „Prodaná nevěsta“ se stala vzorem
komické zpěvohry nejen u nás, ale i jinde.

Nadšení, které provázelo „Prodanou nevěstu“,
bylo takové, že se od Smetany čekalo další takové
dílo a Smetana byl němu přímo vybízen. Ale to
bylo základní nepochopenícesty, kterou si Smetana
stanovil. Smetana se nemohl a nechtěl opakovat. —„Prodaná nevěsta“ byla jen jedním pólem jeho za
kladatelské činnosti v české hudbě. Svou pozornost
nyní upjal oboru zpěvohry vážné,

Tak došlo u Smetany rozhodnutí napsat „Dali
bora“. V jeho tvůrčí činnosti byl to jistě veliký kon
trast, jestliže po svém nejradostnějším díle tvoří své
dílo nejtragičtější. Ale Smetana si nechtěl a nemohl
vybírat. Jeho tvůrčí činnost byla podmíněna a ve
dena jeho programním úsilím, aby i v oboru zpěvo
hry vážné stanovil obecnézásady, platné pro moderní
hudební dramá. Nepsal „Dalibora“ jen z náladového
popudu,’ale z povinnosti, jakmile si ujasnil, co je tře- -ba ještě vykonat v zájmu české moderní hudby.

*
Ale Smetanův „Dalibor“ byl zároveň signálem

boji všude tam, kde byly dosud uctívány staré for
my opery vlašské a francouzské. Smetanův „Dali
bor“ pro svou moderní strukturu a sloh byl zpáteč
níky pokládán dokonceza dílo — nečeské./Zdese po
prvé dostala Smetanova světová kulturní orientace
do rozporu s hudebním primitivismem a „Dalibor“
se pak stal pramenem největšího utrpení pro svého
tvůrce. Smetanovi bylo vytýkáno, že úmyslně opustil
cestu, kterou v „Prodané nevěstě“ nastoupil ná
rodnímu umění, a tím se provinil i proti duchu české
ho umění národního.

Pro Smetanovu uměleckou pokrokovost bylo pří
značné, že ani štvanice, které byly proti němu vedeny
a v nichž byla napadána jeho umělecká i národní čest,
nemohly způsobit, aby třeba jen na krok odbočilod
programu, který si stanovil. Po „Daliboru“ píše „Li
buši“, dílo, které znamenalo dovršení všech jeho hu
debně pokrokových zásad, které v „Daliboru“ toliko
naznačil.

V tom však byla i Smetanova umělecká zásado-
vost. Ani na chvílimu nepřišlo na mysl,-aby vyhovo
val přání své doby a svým dílem se jí přizpůsoboval,
nebo jí dokonce sloužil.Viděl dále než všichni kolem
něho a podle toho razil směr a cestu české moderní
hudbě. ,

V tomto znamení Smetana také zvítězil. Smeta
novo dílo se pak samo stalo závazným a odpovědným
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1. Oficiálni vychvalování některých význačných úseků
ruské válečné historie a jejích obecně uznaných hrdinů,
polních maršálků Suvorova, Kutuzova a dávného novgorod-
ského knížete Alexandra Něvského, zřízení řádů, nesoucích
jejich jména a udílených za zásluhy v boji, zavedení do rus
ké armády hodností, vyznamenání a výsad pro důstojníky,
což vše částečně obnovuje stav, jaký býval v staré carské
armádě.

2. Rozpuštění Kominterný a úředně stanovená nová
hymna.

3. Organisace pravoslavné církve s patriarchou v čele,
zrušení překážek církevním obřadům, poskytnutí práva, aby
se církev mohla s podporou vlády objevovati také na me
zinárodním církevním fóru.

4. Ustavní změny, jimiž jednotlivé republiky v státní sou
stavě Svazu nabývají poměrné samostatnosti, pokud jde
o zahraniční politiku a vojenství, to jest zřízení lidových
komisariátů pro tyto dyě oblasti v každé republice.

V celé sovětské propagandě, v tisku, v rozhlase, v lite
ratuře, v kinech - pokud jsou určeny na vývoz za hranice
SSSR,—bolševici se zpravidla vyhýbají komentářům svých
opatření. Je však skutečností, že není jediného bolševického
dokladu, článku nebo řeči žádného i velmi málo odpovědné
ho bolševického činitele, který by charakterisoval tato opa
tření jako vývoj nebo ústup, jako zřeknutí se zásadních ně
jakých thesí v jakékoliv míře.

Nové kulisy pro revoluci, „n e s e n p u

, n a b o d á c í c h"

Řekněme si nyní, o čem nevývrafně svědčí skutečnosti,
vztahující se ke každému z oněch čtyř opatřeni bolševické
„evoluce".

1. Již dlouho před válkou bolševismus horlivě praco
val, aby velkoryse zesílil svou brannou moc, s heslem
„obrany socialistické vlasti" jako jejího nejbližšího úkolu,
avšak naprosto nikterak se oficiálně nebo dokumentárně
nevzdal svého zásadního leninského hesla „uskutečnili svě
tovou revoluci ozbrojenou rukou proletariátu, který již
v Rusku zvítězil". Naopak existenci a aktuálnost tohoto
hesla potvrdili výslovně i Molotov i Stalin několik měsíců
před zahájením války s Německem.

Aby se toto heslo uskutečnilo, s pomocí pětiletek pře
měnili celou zemi v obrovitý tábor nucených prací, v gigan
tickou donucovací pracovnu, která- neustále,- nepřetržitě vy
ráběla příšerné množství zbraní pro útok na Evropu. Sovět
ská propaganda maskovala tento stav věcí po plných patnáct
let, nevyhýbajíc se žádnému falšování a vysvětlujíc zbrojení
a s ním spojený hrozný pokles životní úrovně obyvatelstva
poukazem na stále se přiostřující válečnou hrozbu t. zv. ka
pitalistického obklíčení socialistické vlasti. Obyvatelstvo,
krvácející pod terorem, doslovně kleslé na úroveň pracovní
ho dobytka, zakusivší na sobě všechny radosti revoluce,
bylo vyzýváno pouze „obraně". Je přirozené, že ani ne
mohlo miti chuti, aby samo útočilo. Nemohla je nadchnout!
žádná útočná hesla o světové revoluci. •Avšak i obrana
existujícího řádu je málo vábila. Začátek války to dokázal
zvlášť přesvědčivě. I v míru nerado konalo vojenskou služ
bu v armádě.

A právě tyto příčiny způsobily, že bylo nutno podepříti
myšlenku „obrany vlastí" archivním rnaleriálem z ruských
dějin, ustanovením určitých výsad, vyznamenání a řádů,
aby pro velitele branné moci byl vytvořen určitý stimulans.

Všechny závěry o tom, jako by v souvislosti s tím bol
ševismus změnil-své výrazně odmítavé, nejednou jím pro
klamované stanovisko ruské dějinné minulosti, nebo jako
by převzal dědictvím některé její ideje a snahy, jako by se
stal nacionálním, ruským, místo mezinárodním — to vše je
prostě vzato ze vzduchu. Není skutečností, které by mohly
potvrditi takové závěry. Bolševici mluvili a psali v souvis
losti s tím pouze o vzorných hrdinech vlastenecké obrany
(Kutuzov, Alexandr Něvskij) a o geniálním mistru ofensi-
vy Suvorovu, leč nikde a nijak neprojevili spolu s tím na-
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prosío žádného nového svého vztahu ruským dějinám,
ruským národním myšlenkám minulosti.

Půl roku před začátkem války v prosinci 1940vyšel
úřední vládní sborník, sloužící za podklad veškeré politic
ké práce v branné moci SSSR pod názvem „Rudá armáda
a socialismus". Předmluvu napsal Stalin a ukončil ji tímto
odstavcem, který nedovoluje dvojí výklad: „Rudá armáda
je armádou světové revoluce". V téže době byla již tajná
mobilisace v SSSRv plném chodu,. Železniční síť byla pře
plněna vojenskými vlaky směrem na západ. Průmysl byl
cele mobilisován a studenti vyšších škol byli zbaveni od
kladu vojenské služby a zařazeni do krátkodobých kursů
pro velitele v rudé armádě.

Půl druhého měsíce před vojnou dne 5. května 1941pro
hlásil Stalin s řečnické tribuny v Kremlu na slavnostním
zasedání velitélů, absolventů II. válečné akademie rudá
armády: „Soudruzi, období mírového budování je u kon
ce. Rudá armáda je s to, aby přešla uskutečňování Leni-

'nova odkazu ozbrojenou rukou, a musí to učiniti. Jinak
přestaneme býíi marxisty a leninisty a staneme se zrádci
našeho revolučního díla."

A v květnu r. 1941 píše' Molotov ve zvláštní příručce
pouze pro vyšší velitele rudé armády v předmluvě: „Aby
v míru existoval náš sovětský stát a vedle něho kapitalistic
ké státy, které nás obklopují — je naprosto nemyslitelné!
Tento dějinný rozpor může býti rozřešen pouze silou zbra
ní. Odhodlanost útoku zajistí vítězství."

Tak tedy promlouvaly a psaly mírumilovné „vyvinuvší
se" bolševické Karkulky, dlouho před tím, než byly napa
deny „zlým německým vlkem".

I."

Kominterna rozpuštěna - komunistická
sir a.n a zůstává

2. Snad tedy dobrovolné rozpuštění Kominíerny a nová
hymna v SSSR svědčí v r. 1943 o nějaké změně v tom
smyslu?

Není naprosto důvodu, aby bylo lze tvrdili něco po
dobného, neboť hlavní hybná síla Kominterny - všesva-
zová komunistická strana - rozpuštěna není, ale naopak
zůstává jako dříve pravým a vlastním neústavním pánem
v celém SSSR.Usnesení jejího ústředního výboru a zejmé
na politického byra tohoto „CK" (cenlralnogo komitéta)
v čele se Stalinem zůstávají stále jako dříve i programem
i taktikou sovětské vlády, ať jde o jakoukoliv otázku běžné
vnitřní a zahraniční politiky.

Internacionála přestala býti' státní hymnou SSSR, ale
byla prohlášena za hymnu bolševické strany, to jest veške
ré vládnoucí špičky v SSSR,jíž v čele stojí týž Stalin a týž
Molotov. Ústřední orgán bolševické strany „Pravda" má
jako i dříve v záhlaví na první straně heslo: Proletáři všech
zemí, spojte se.

„Reformu" organisovala dědička Kominterny, bolševic
ká strana, tak, že celou podvratnou práci za hranicemi ko
ná nyní bezprostředně sovětská diplomatická misse a po
bočné organisace, které na cizím území utvořili. Celá „re
forma" a s ní i „evoluce" se scvrkla na pouhou výměnu
výkonných orgánů, na organisační přestavbu technického
aparátu, s jehož pomocí se bolševismus snaží vyvolali ještě
usilovněji než před tím světový revoluční požár.

Patriarcha pro zahraničí - doma zákaz
náboženství pro členy strany

3. Máme-li hodnotit situaci, vzniklou v SSSRpovolením
organisovati církev s patriarchou v čele, tu rozhodujícími
jsou tu tyto skutečnosti. Ani Sovětská vláda ani komunistic
ká strana nikde se nevzdala v souvislosti s tím svého zá
sadního ostře odmítavého vztahu celému komplexu ná
boženských idejí. Plně platí: materialistická filosoficko-dě-
jinná koncepce marxismu s význačným protináboženským
ostřím, soustava lidové osvěty, která se na této koncepci
zakládá, a požadavek povinné protináboženskosti pro členy

bolševické strany a komsomolu (svazu komunistické mlá
deže). Protináboženská práce je nyní,_přebudována na zá
sadách náboženství ještě nebezpečnějších. Jsou z ní vyňaty
živly ulice a chuligánství. Je přenesena do poslucháren
a soustředěna do nově otevřených átolic dějin náboženství
na sovětských universitách a její hlavní úlohou je, aby
byla vytvořena nepřekonatelná propast mezi vědou a ná
boženstvím, aby bylo vědecky dokázáno, že tuto propast
nelzfe překlenout, aby byly náboženské a církevní ideje
zkompromitovány na podkladě konkrétního materiálu. So
větská propaganda sama oceňuje tuto reformu shovívavě
jako uspokojení nepřekonané ještě potřeby lidí, nevycho
vaných zcela v pochodu revoluce, při čemž usilovně pod
trhuje, že sovětská vláda nejen je ochotna tuto potřebu
uspokojit, ale také všemožně pomáhat, aby se co nejdříve
stala zbytečnou. Po 25 let bolševismus doslova plil na úlo
hu, kterou hrála pravoslavná církev v celé ruské národní
historii. A od tohoto svého stanoviska nijak a nikde me-
ustoupil dodnes. - _Přímo bije do očí zahraničně politická účelovost této
reformy. Co jiného mohlo Stalina poncuknouti, aby shro
máždil ubohé pozůstatky kdysi početné skupiny hierarchů
ruské církve, z nichž část se objevila na koncilu přímo
z vězení, část předtím bývala nejednou podrobena repre-
sáliím sovětské vlády, a aby ultimativně na nich žádal —
s porušením všech kanonických regulí — zvolení za pa
triarchu osoby, kterou určila té hodnosti sovětská vláda,
a aby hned nato donutil nového patriarchu navázání sty
ku s anglikánskou církví a se světovou orthodoxií? Mezitím
již také vypravil 70letého starce na Blízký Východ, aby
tento svůj první úkol patriarcha splnil co nejdříve.

Bolševici plánují, zvítězí-li, sovětisaci Evropy. Nemo
hou si dovolit, aby se tu a zejména v slovanských zemích
objevili před mnohopočetnými masami věřících jako bo
jovníci atheismu, kati duchovenstva a lupiči chrámových
hodnot. Čeho nutně potřebují, je potvrzení o tom, že jsou
s hlediska náboženského loyální, a toho potvrzení potřebují
z rukou církve samotné, aby hned od počátku vzbudili

sobě důvěru. Dvacet staříků, zmučených, třesoucích se
o osud svůj a svých příbuzných a dávno ztrativších jaký-,
koliv kontakt s věřícími masami - ti jsou ovšem ochotni
vydat žádané potvrzení bolševikům. I shromáždění jich na
koncilu (soboru) administrativním svoláním i volba pa
triarchy se děly s tak křiklavým porušením všech kano
nických regulí a ustanovení světových koncilů, že to vzbu-

t dílo množství protestů nejen mezi zahraničním duchoven
stvem, ale i mezi ruským v SSSR;což ovšem způsobilo tam
jen nové oběti. Co však je Stalinovi do kanonických pra
videl a světových koncilů?

Věřící v SSSRpřijali tuto reformu s dokonalou lhostej
ností. Jsou již dostatečně politicky zkušení, aby pochopili,
že tato reforma nebyla adresována jim. Chrámy, v nichž se
nyní po mši povinné prozpěvují modlitby za sovětskou
vládu a za vítězství, jsou pusté a prázdné. Věřící nechtějí
mít nic společného s těmito politickými bohoslužbami a ra
ději se modlí doma.

„Samostatné" republiky s přísně central i-

sovanou komunistickou stranou

4. Ustavní reforma, odhlasovaná nejvyšším sovětem
SSSR po referátu Molotova, vzbudila zvlášť silnou pozor
nost za hranicemi sovětského svazu. Moskva se vzdává
diktatury a vyvíjí se demokratické decentralisaci! —ta
kový byl recept, tentokráte nepokrytě ohlášený přímo
z Kremlu, na novoroční dort pro světové veřejné mínění
ze sovětské diplomatické a propagační kuchyně.

Řešení otázky závisí na tom, zda jednotlivé sovětské
republiky nabývají té prohlášené svobody ve skutečnosti,
či jen na papíře. Obsah reformy svědčí ve prospěch druhé
alternativy. Jak známo, existují podle sovětské ústavy
v každé republice její vlastní lidové komisariáty t. zv. re
publikánské (lidové osvěty, zdravotnictví, vnitra atd.),
kdežto v Moskvě jsou lidové komisariáty svazové, kterých

— 'o*
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jednotlivých republikách není, mezi nimi také zahranič
ních věcí a vojenství. Republikánské lidové komisariáty
jsou v plné závislosti na Moskvě ve všech zásadních otáz
kách. Nelze si ani představit, aby kterýkoliv z těchto repu
blikánských lidových, komisariátu nebo sám předseda rady
lidových komisařů kterékoliv republiky zaujal stanovisko,
nesouhlasící s míněním Moskvy. Seznam obětí GPU a vy
loučených ze strany, klen se svého času dopustili podobné
neprozřetelnosti, obsahuje stovky osob, které zaujímaly
nejvyšší hodnosti v sovětském aparátu jednotlivých re
publik. Bolševici si mohou dovolit na oko jakoukoliv refor
mu ústavních činitelů, aniž změnili i to nejmenší v pod
statě, dokud zůstává u moci přísně centra-
lisovaná komunistická strana, absolutně po
slušná vůle svých vůdců v Moskvě a mající své dispo
sici aparát NKVD, v němž jsou zaměstnáni výhradně čle
nové strany. Takové je axioma sovětské skutečnosti.

Je zvlášř charakteristické, že usnesení nejvyššího sově
tu předcházelo rozhodnutí schůze ústředního výboru bolše
vické strany, která se konala týden před tím, a že je téměř
doslovným opakováním tohoto rozhodnutí. Tudíž, iniciati
va i stylisace vyšly z komunistické strany. Výkonný výbor
bolševiků dále ihned uskutečnil nejlesnější spojení stranic
kého a sovětského aparátu v republikách. Vedoucí republi
kánských komunistických stran, kteří jsou všichni členy
moskevského ústředního výboru, byli jmenováni předsedy
rad lidových komisařů ve svých republikách. A jim přede-
všínj budou podřízeny nové lidové komisariáty. Tak byl
předsedou rady lidových komisařů Ukrajinské republiky
jmenován Chrůščev, Běloruské Ponomarenko - oba dlou
holetí vůdcové komunistických stran v těchto republikách
a zároveň nejbližší straničtí spolupracovníci Stalina a Mo
lotova.

Lze-li po tom všem pochybovali, že ústřední výbor bol
ševické strany bude nyní po reformě ústavy docela stejně
jako i před ní absolutně a neodvolatelně řídit celou vnější'
politiku a řešili zásadní otázky vojenské, ale i jmenovali
odpovědné osoby v celém svazu i v nových lidových ko-
misariálech? To pak, že rozmnožení počtu diplomatických
představitelů, absolutně poslušných Moskvy, za hranicemi^
ji zajišťuje dodatečné příležitosti v její světové díplomaíič-
ké hře a v její podvratné zahraniční práci, to asi sotva
možno popírali.

Bolševismus umí manévrovat

Hodnotíme-li vnitřní a zahraniční politiku bolševismu,
nesmíme nikdy zapomínali, že bolševismus dovede mané
vrovat a umí to dělat, aniž ustoupí od své generální linie,
která za všech okolností zůstává útočnou. Základem jeho
taktiky je řada velmi cynických poznámek Lenina z doby
prvního velkého bolševického manévru v Rusku za pře
chodu od válečného komunismu nové hospodářské poli
tice v r. 1921.Také Slalin se v témž smyslu vyslovovar na
začátku druhého velkého manévru, když se nová hospo
dářská politika (NEP) měnila v politiku kolekfivisace a in-
duslrialisace. Těchto projevů je mnoho a nemá smysl uvá
děli je tu. Základní myšlenkou jich všech je to, že dosa
žení cíle lze souhlasili s jakoukoliv reformou a že podstata
-není v jejím obsahu, ale v tom, jak se provádí. Všechny ty
výroky jsou stejným příkladem taktické bezzásadcvosii a
neuvěřitelného opovržení mase lidu, klerý s hlediska
bolševismu-je pouze pokorným a němým objektem jeho
politiky.

'i Základem taktiky sovětské, diplomacie rovněž nezmě
něné zůstaly projevy Lenina z r. 1922,když byla sovětská
delegace pozvána na Janovskou konferenci. Nejsou ničím
jiným než nezahaleným macchiavellismem. Podstatná my
šlenka je ta, že Sovětský svaz a svět kolem něho nevyhnu
telně se ocitnou v boji. Sovětský svaz má usilovali o tuto
srážku jako nejspolehlivější prostředek dosažení světové
revoluce, a má o ni usilovali ve vhodnou chvíli. Proto také
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aspoň malou předchuť toho, jak se s nimi bude zde jednat, až
tu bude vládnout Gottwald a nebude své výzvy adresovat dale
kému Londýnu, ale blízkému českému přechodnému »parlamen
tu«. Co tu najednou bude buržoů a co bývalých a dosavadních
kontrarevolucionářů! A čištění se přirozené nezastaví u živých!

Co byl pro Marxe a Enselse na př. takový Palacký
a jeho snahy o vzkříšení národnosti? »Předbojovník české ná
rodnosti, profesor Palacký, jest sám přetvořený Němec, který
ještě nyní nedovede mluviti česky bezvadně a bez cizího pří
zvuku —« píše Marx a-Ensels ve společném článku v Tribuně
1852. — »Ale jak tomu často bývá, zmírající (!) česká národ
nost, zmírající podle všech známých skutečností posledních čtyř
století, učinila r. 1848 poslední (!) pokus, aby získala opět
svou životní silu, pokus, jehož nezdar (!). nepřihlížejíc re
volučním úvahám, dokázal, že Čechy mohou existovali dále jen
jako součást Německa, i když část jejich obyvatel bude mluviti
ještě po několik století nenémeckou řečí.« A tento profesor Pa
lacký je pro Marxe a Enselse kontrarevolucionářem, který za
prodal a zradil revoluci z r. 1848 »Jakmile se zdálo aristokratic
kým panslavistům, panu hraběti Thunovi, Palackému a spol. po
blouznění nebezpečným, zradili fantasty VVindischsrátzovi a čer-
nožluté kontrarevoluci... Bombardování města, jako je Praha,
naplnilo by každý jiný národ nejneyyhladiteině.iší nenávistí pro
ti utlačovatelům. Co učinili Čechové? Líbali karabáč, který je
ztrestal až do krve, přísahali nadšeně na prapor, pod kterým
jejich bratři byli pobíjeni, jejich ženy zneuctěny. Pouliční boj
v Praze byl obratem rakouských demokratických panslavistů. Za
vyhlídku na svou bídnou »národní samostatnost« prodali demo
kracii, revoluci rakouské monarchii, »centru systematického pro
vádění despotismu v srdci Evropy«, jak Bakunin sám pr^ví. A
za tuto zbabělou, podlou zradu revoluce se Slovanům jednou
krvavě pomstime (!) praví Marx a Engels fl Neue Rhei
nische Zeitung 1849.

Že se v tomto nazírání marxistů na kontrarevoluční roli Pa-
lackého, Havlíčka a spol. nic nezměnilo, o tom svědčí studie
Gottwaldova adjutanta Žida Pavla Reimanna. který r. 1933 ye
sborníku padesátémi výročí úmrtí K. Marxe napsal: »Povrch
ní žurnalistické vylíčení českých dějin, v denním tisku běžné,
vedlo naprostému zatajení této kontrarevoluční úlohy české
buržoasie v roce 1848. V Havlíčkovi a Palackém vidí dokonce
i velká část českých dělníků představitele národůě-revolučního
hnutí, které prý bojovalo proti rakouské monarchii za národní
osvobožení. Okolnost, že zejména Havlíček, když kontrarevoluce
zvítězila, byl poslán pro svou velmi krotkou oposici proti abso
lutismu do Brixenu, vtiskla dokonce pečeť mučedníka. Avšak
poněkud vážná dějepisná díla české buržoasie rozptýlila, i když
hájila politiku Havlíčka a Palackého. velmi důkladně tyto ne
správné představy«. A druhý panoš Gottwaldův. Jan Sverma, za
téže příležitosti píše v duchu Marxe a Engelse, těchto neomyl
ných bohů marxistů; »Česká buržoasie a její političtí vůdcové
v rodě Palackého, Šafaříka. Havlíčka atd. zrazovali od počátku
revoluci, aby docílili kompromisu ; postavili se proti revoluci v
rozhodujícím okamžiku, aby zlomili rostoucí sílu proletariátu.
...To jsou výsledky »rozumné« politiky české buržoasie v roce
1848, politicky »uznávaných vůdců národa« Palackého, Riegra a
druhých ...« Tedy nic se nezměnilo v nazírání našich komunistů
na roli našich národních svátých ani za sto let téměř po Marxo
vých analysách. Marx a Engels viděli v roce 1848 u nás jako
všude ve střední Evropě proletárskou revoluci, ač tu ještě nešlo
ani o vyslovenou revoluci buržoasie. Revoluce byla jim fetišem,
protřTrteré nižádný zločin se'nezapomíná ani do stého pokolení.
Revoluci bylo nutno obětovat vše, i národ, zvlášť když šlo o národ
tak malý a podle nich zbytečný, jako byl národ český. Marx a
Engels tehdy na adresu Čechů nápsali: »Demokratičtí panslavi-
sté byli v těžkém dilemma; buďto se zříci revoluce a zachránili
alespoň částečně národnost pomoci celistvosti monarchie, ane
bo se zříci národnosti a zachránili revoluci roz
padem celistvé monarchie«. To je řečeno velmi jasně. Češi se
měli revoluci obětovati! Palacký. Havlíček a ostatní významní
Češi tomu zabránili a od té doby jsou odsouzeni v Marxově pek
le největším, prokletím největším mukám. To by se za
Gottwalda revidovaly dějiny! To by bylo čištění českého pan
theonu! To by se strhla pěkná řada poprsí a postav z výklenků
na Národním museu! Ani sádra a kámen by nebyly před nimi
jisty, natož ňak živí lidé! — er

Monte Cassino a Cechy

Když sv. Benedikt z Nursie (480—543), zakladatel jednoho
z nejrozšířenějších mnišskýeh řádů - benediktinů - usadil se na
hoře Monte Cassinu. kde vyplenil poslední zbytky pohanství.

jistě netušil dosah svého počinu. Mramorový chrám Jupiterův
či Apoliinův přestavěl na křesťanskou svatyni, již zasvětil křes
ťanskému Bohu a sv. Martinu a pohanský oltář přeměnil v služ
bu sv. Janu Křtiteli, Monte Cassino se tak stalo zárodkem cír
kevního stavitelského slohu románského a to jak v architektuře,
tak i v písemnictví a v životě. Ani nejsmělejší fantasie zaklada
telovy se nemohly obírat vidinou, která se stala v nejbližších
stoletích skutečnosti. Rehole sv. Benedikta na cassinské hoře sestala základním kamenem středověké kultury, kde noesie. hudba,
jazyk, výtvarné umění u pokroky racioneiního hospodářství měly
své hutné těžiště.

Dlouhá řada významných jmen by musela být vypočítána,
kdybychom chtěli aspoň zhruba naznačili, čita se stal monle-
cassinský klášter všem kulturním zemím celé Evropy. Také našeČechy mohou se honositi světlou památkou na vztahy svých vý
znamných duchovnich činitelů montecassinským benediktinům,
jichž zájem o ^duchovní proudy českého prostředí byl nemalý, ba
projevil se způsobem nad jiné významným. Biskup Vojtěch,kiestan na slovo vzatý, který nemohl přenésti přes srdce, že
mnohá z jeho dobrých a užitečných zařízeni nejsou dodržována
a žc mu ze světské strany není dopřáno kýžené ochrany, dva
krát opustil Čechy a hledal útěchu ve Věčném městě. Rozhodl
se také, že podnikne pouť do Svaté zěmě. Vydal se na cestu azastavil se na čas u montecassinských benediktinů. Bylo to roku
989. Upřímně vyjevil svůj záměr opatovi Mansovi, který však
ho od předsevzatého úmysiu zradil tak. že se Vojtěch rozhodl
přijmouti jeho nabídku a zůstali v klášteře. Delší čas žil tu jako
Bohcmus ignotus — neznámý Čech, ale když posléze přece jeho
biskupská hodnost byla prozrazena, nemohl déle zůstali pouhým
řádovým bratrem a proto raději odešel do kláštera sv. Michala
nedaleko Bari.

Vojtěchův pobyt na cassinské hoře znamenal mnoho oro rozšířeni vědomostí mnichů o poměrech v Čechách. Zejména kníže
sv. Václav stal se persona grata v častých rozhovorech, z nichž
vyvěrala upřímná úcta tomuto světci. A nejen nobvt Voitě-
clmv — pravděpodobně se tu vyskytli později další Češi — způ
sobil zakořeněni svatováclavské tradice na cassinské hoře. že
v X. století vlašský benediktin montecassinského kláštera Va
vřinec napsal latinskou legendu s názvem: »Passio sancti Ven-
ceslai regis«. Uložena je v Codexu montecassinském Ms. Menib.
4. sec. XII. Sign. Nr- 4J3. Jde tu však již o opis legendy, která
vznikla podle líčení snad pod přímým dojmem Vojtěchova vypravování. Profesor Pekař se domnívá, že legenda byla sepsána
v devadesátých letech X. století. Pisatel se tu odvolává na vy
pravování »jistého hodnověrného obyvatele nadřečeného králov
ství slovanského«. Také některá místa mohou se stati důkazem,
že sepsání sé stalo ještě za Vojtěchova života. Věcné zprávy le
gendy, které se vpravdě ztrácejí v záplavě zbožných úvah. modliteb a citátů z Písma, svědčí důrazně o tom. že jsou založeny
na prameni prvého řádu. nejspíše na zprávách ústních. Mnich
Vavřinec sepsal svou legendu na pobídku »jistých lidí, aby sláva
sy. Václava, zářící v jeho národě, nezůstala neznámá Latiu, tou
žícímu po pravdě«. Je tedy možno předpokládat!, že se tak stalo
na přání samého biskupa Vojtěcha.

Vnitřní cena Vavřincovy legendy je značná. Ověřuje zoravyzvláště staroslověnské legendy Vostokovovské. jíž svým vypravováním stojí nejblíže.' Zďá se, že ostatni legendy Vavřinec neznal. Tím by ovšem její cena se jen zvýšila. Pravděpodobně le
genda Vavřincova se v4 jistých partiích -stala předlohou Janu
Canapariovi, nejspíše z římského kláštera sv. Alexeje, když nasaniém sklonku X. století napsal životopis sv. Vojtěcha. Jedná
se o místa, kde autor chtěl seznámiti čtenáře s polohou české
země a pověděti něco o jejích obyvatelích.

Montecassinský klášter si však zachoval ještě jednu zvláštni
upomínku na biskupa Vojtěcha. Zachoval se tu nejstarší ruko
pis jeho homilie — kázání — o sv. Alexejovi. tomuto světci,
patronu římského kláštera na Avcntinu, choval Vojtěch velmi
úzké vztahy- Odtud take — z kláštera sv. Alexeje — přivedl Voj
těch do Prahy_ první řeholníky řádu sv. Benedikta, které umístil

prvním mužském klášteře v Praze v Břevnově.
A ještě jednou v dějinách se ozval přímý styk Čech s Monte

Cassinem. Bylo to v roce 1669, kdy pražský arcibiskup Sobek
z Bílenberka, původně benediktinský mnich, vymohl klášteru
v Braumau sbratření s klášterem Monte Cassino. Benediktini
v Braumau se pak po řadu desetiletí spravovali vnitřními rega
lerai kláštera cassinského a ještě později zachovávali některé
odpustky.

Vzájemné vztahy Monte Cassina Čechám jsou (edy utuže
ny pouty tisícileté tradice, jejíž krásné plody jsou nehynoucí
ozdobou české minulosti. Dr. T. Č. Z e l i n a
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HOTEL AVION BRNO
M.KOSTELECKÝ

le5 STŘED MĚSTA

Tak nám ji prodejlel Dobře vám
ji zaplatíme! Stejné i ostatní
věci, s nimiž si nevíte rady (fo
toaparáty, vyssavače, sošky, příbory) o d
vás koupíme-od to ho ismeladyl

SMETANOVO
VARYTO-

nejsilnejší díla české ríárodni hudby

DÍLABEDŘICHASMETANYNADESKÁCHESTA:

MA VLAST.
Cyklus 6 symfonickýchbásní. — Orchestr Národního
divadla v Praze řídí K. B. Jirák.

PROD ÁN A NEVĚSTA.
24 snímků za účinkování členů opery Národního di
vadla v Praze: M. Budíková-Jeremiášová,Št. Stěpá-
nová,T. Srahař, B. Biachut, K. Kalas, sbor a orchestr
Národního divadla, řídi Otakar Jeremiáš.
HUBIČKA.
12 snímků za účinkování členů opery Národního di
vadla v Praze: L. ČervinkováM. Jiráskoiá B. Bla-
chut, J. Krikava, «bor a orchestr Národníhodivadla,
řídi Zdeněk Folprecht.
ČESKA PISER
pro smíšenýsbor a orchestr.— Zpívá Českýpěvecký
sbor, hraje Symfonickýorchestr FOK, řídi Otakar
Jerem;áš.

ESTA

Armády postaci

troška jen
—-

obuv se leskne i třetí den!

Armada ošetří současně kůži
nejlépe a uchová obuv diouho
v dobrém stavu. Kdybyste ji
někdy okamžitě neobdrželi,
mějte strpení, později ji obdr
žíte opět v dostatečném
množství.

osvědčenápastanaobuv

TITULPRŮKOPNÍKŮ
v moderníslužbě provozu.Protose
tok snažíme, dodávat nejenom
běžné, ale i speciální technické
potřeby, na kterýchzávisínerušený
chodceléhoVašehopodniku,továr
ny,dílny.Spojtese snámi! Napište
nám! Volejtečísla 288-09, 290-29



(Říha %námkij.

celého světe. Napište, co máte na prodej, neh ihned
nezávaznězašlete prohlídce, fííha vám sdělí cenu,
literou pq vašem souhlase proplatí. Nebudeté-li sou- ,
hlasití, fiíha vámcelouzásilku vrátí.

Známkařství
,ei

ZDENĚK ŘÍHA

Praha Ilj Vladislavova Ó

Prodej a nákup po dohu války pouze poštou.

ZÁTKA
OCHUTNEJTE
CELOZRNNÝ

ŽITNÝ
CHLÉB

PRAHA

Inovci lekli

nejsou pacienty, nýbrž velikým

mi sobci. Lékař nepredpisuje

léky pro zábavu, ale proto,

aby uzdravil nemocného.

S léčivv TROPON sorávně hoeoodařit —
oři kaz dneška!
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