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Duchovní kompas, jaký každý člověk nejvíce potře
buje v dobásob tak převratných.' jako je dnešní Z ob
sahu: Svět v převratu — Rozbiti staré formy společ
nosti — Pakt s technikou — Průmyslová revoluce —
Vznik mas — Úték z venkova — Duchovní kříse —
Stát a nová společnost — Případy nesprávného vý
voje — 1>1 masy lidu — Národ a brannost — Mo
derní stafc — Uskutečö<ováni soexalismu — Stát a hos
podářství — Podnikáte! — Dělník — Sedlák — Peníz*

Krise kultury. — Broé 18.—.
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Tznik, činnost a konec Spoleónóstl

národů.
Líčeni očitého svědka, novináře, který byl od roku
1924 až do konce Společnosti národů ’ženevským dopi,
sovatelem a, od roku 1922 přítonnm skoro všem. mezi
národním konferencím, které doprovázely činnost
ženevské organisa.ce. Brož. 35.—. váz. 50.—.
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Myšlenky t Karla Lažnovského

Vybral a předmluvu napsal
Emanuel Vajtauer

Duchovní odkaz českého novináře, který jako jeden
S prvních pochopil velikost současného revolučního *

proceed. Brož. 30.—. váz. 45.—.
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Při těžképrácise musípít/ Kdopracuje

fta poli, v dílně, na šachtě nebo u vy
soké pece,.ten dovedeocenitosvěžující
doušek takovéčerné kávy, byi by byla
jen nepatrně oslazena. Není někdy
tak jednoduchéskočitsi do nejbližŠího
hostince na „jednu od čepuA Tak
tedy naplnit bandasku černou kávou,
nejlépe z Melty, a je po starosti. Melta
chutná i studená a. hasí dobře žízeň.
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Přítomnosti^
V PRAZE 1.

ČERVENCE 1943

Doc.dr. Josef l i mente

Mezi Západem a Východem

zS írn větší prostory světa zachvátila dnešní válka,
V_> tím vyšší organisační otázky vyvolala.Z oblasti
národů a států přes tradiční vyšší pojem Říše a Evro
py počíná se obraceli zřetel nejzákladnějšímu poli
tickému i geografickémudělítku dosavadníholidstva,
totiž rozdělení na Západ a Východ. Stále více se
v politických komentářích dnešního vojenského dění
ozývá myšlenka, že vlastně dnešní obrovité zápolení
spěje nutnému dějinnému vypořádání mezi tradič
ními tvůrčími silami Západu a věčně se opakujícími
destruktivními zásahy Východu.

Nepřísluší nám, abychom se do těchto světověpo
litických otázek mísili více, než pokud toho nezbytně
vyžaduje potřeba správné orientace českého národa.
A tu právě odvěká, nad jiné exponovaná
poloha našeho národa mezi Západem
a Východem jest nám podnětem, abychom si i
s tohoto hlediska ověřili správnost své cesty.

Nejprve nutno si ovšem poněkud blíže Objasnili
pojmy politickéhoVýchodua Západu. Zejménanutno
si uvědomiti,že tradiční Západ s hlediskahistorického
zdaleka se nekryje s tím, co dnes v politické mluvě
zahrnujeme pod pojem „velmocizápadu“. Politickým
představitelem Západu byla totiž po dlouhá staletí
svátá říše římská národa německého.Vše, co slavné
ho Západ vytvořil, jest nerozlučněspojenose jménem
této říše. Německýjazyk vytvořil také pro toto veliké
a osudovéspolečenstvíZápadu známý pojem „Abend
land“, který nemá v jiných jazycích obdoby.

Připomněl jsem ve svémproslovuze 4. VI. t. r., že
lidstvo zprvu přezíralo rozdíl mezi Východem a Zá
padem a pokusilose v rámci antického imperia řím
ského o universální organisaci celéhoznáméhosvěta.
Jakási přirozená zákonitost rýsovala však již v době
společnéhoimperia dvě zcela odlišnésféry a formální
rozdělení imperia římského na říši západořímskoua
východořímskou, provedené císařem Theodosiem
r. 395 po Kr., stalo se jen zevnimvýrazem dané sku
tečnosti. Při tom ovšem kvas východní anarchie ne
mohla zachytili ani východořímskáříše, naopak vlny
této zvůle po prvé se v té době přivalily do západní
Evropy. Riše západořímská v potomníchzmatcích za
nikla a teprve r. 800 ob rozen jest Západ.
Karel Veliký obnovujemyšlenku západořímské orga-
nisace Evropy a tato velkolepá idea stává se nosným
pilířem celého středověku. Ukázal jsem již na jiných
místech, jak důmyslná a blahodárná konstrukce
evropské pospolitosti býla vytvořena pod jménem
svaté říše římské národa německého. Rovněž jsem
podrobně doložil, jaké významné místo zaujímaly
české země v této nadstátní a nadnárodní organisaci.
Není zde místa znovu tyto jednotlivosti opakovali,
zdůrazňujeme v této souvislosti pouze tolik, že osu

dové společenství se Západem stalo
se charakteristickým znakem české«
ho vývoje.

Nechyběloani v našich dějinách snah po orientaci
východní.Až na malé episodynepřekročily však tyto
snahy rámec pouhých úvah. Většinou z východu
přicházely jen těžké starosti ve formě stále nových
nájezdů divokých národů. Když nakonec r. 1453
padla i Byzanc, nechybělo dokoncepokusů prohlásit!j
našeho Jiřího z Poděbrad východním císařem. Tento
národní český král však místo toho osobní schůz
kou s císařem římsko-německým r. 1459 upevňuje
starobylý poměr říši západní a svému království
získává tím nové veliké možnosti.

Krkolomný experiment emigrants

A tu se dostáváme, myslím, vlastnímu jádnf
toho, co nejpodstatněji odlišujednešní domácí českou
politiku od pokusů zahraniční emigrace. Jak jsme
mohli poznati z nedávno přetištěného londýnského
článku bývalého českého politika, sní čeští emigranti
o založenístátoprávního poměru českých zemí vý
chodnímu světu sovětskému. Naproti tomu domáci
česká politika, vycházejíc z reálně vytvořené skuteč
nosti, snaží se budovati postavení českého národa naí
skvělýchvzorechtradičního svazkuzápadoevropského
společenství,jak bylo vytvořeno svátou říší římskou
národa německého. Ani domácí česká poli
tika, ani emigrantské sny nepočítají
tedy se suverenitou ve starém slovsí
smyslu. Zmíněný článek výslovněmluví o tom, že
nutno se vzdáti atributů suverenity. A přes to podlé
emigrantského názvosloví „zrádci národa“ jsou jen
domácípolitikové.Proč však jest zrádcem ten, kdo se
drží tradic a usiluje o napodobenínejslavnějších doo
dějin a proč není zrádcem ten, kdo po prvé v historií
chce s národem učiniti nedozírný východní experi
ment? Domníváme se, že by bylo nesmazatelnou vô
ňou žijící české generace, kdyby všemi silami se nei»
snažilavyužiti nového rozmachuRíše k trvalému
zajištění české budoucnosti pod ně*
meckou garancií, neboť bez této ga,«r
rancie žádná myslitelná úprava né*
bude míti trvání.

Ať učení kritikové stále nehloubají nad rozdíly*,
které byly mezi postavením českých zemí vůči Ríši
v historii a dnes, nýbrž ať spíše zkoumají, jak to naši
předkovédělali,že tak významnéhopostavenídosáhlí*
Kdyby budoucímírová Ríše zamýšlela nás bezprávný
podmanit, nedovolilaby nám dnes připomínati si spo
lečnou slavnou minulost Němců i Cechů ve svaté říši
římské národa německého. Máme nad seboU
společné dějinné pouto, které oba nař
še národy zavazuje. Víru v toto tradiční poin
to budeme vždy považovali za reálnější než roman*
tické spoléhánína přerod Východu.
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Ríše a my
tSjnanuel V a j t a u e r:

Příklad Josefa KHmenta

Bude outnô, aby náš národ dokázal, zda mírové
lešení sporu s Německem volil z duchovní síly anebó
K íysické slabosti. Neschopnost, která se zatím všude
projevuje, nasvědčuje spíš tomu, že jsme jednali ze sia.
hosti fysické i duchovní. Nelze ovšem soudit definitiv
ae. Můžeme ještě najiti nějakou novou sílu hlouběji,
třeba na dně své národní bytosti.

Karel Lažnovský.

Xf dyž v osudový den březnový státní president svěřoval
j\- zemi naši v ochranu Vůdcovu, každý se ptal s úzkostí,
Rda dobrý nebo zlý genius našich dějin provázel kroky
fciarce, v jehož rukou byl v tu dobu osud země naší. Vedl
Jej v tom okamžiku onen pud sebezáchovy národní, který
přiměl kdysi Boleslava I. tomu, aby po dlouholetých bo-
fích

s císařem Ottou Velikým „pod prapory stoje, králi na
slouchaje a odpovědi dávaje, konečně přece milosti došel"?
Pyl to tentýž Bebezáchovný rozum, který po přechodných
(vítězstvích nad císařem donutil „českého Achilla", knížete
Přelislava, aby „v potupném rouše kajícníka a bos padl před
fcůnem císaře a prosil o milost?" Anebo vedl státního pre
sidenta ke stupním kancléřství světlý genius svátého Václa-
(va, který v blesku událostí viděl na tisíc let dopředu a ze
Svého dřevěného hradu pražského obzíral hranice celého
tehdejšího světa evropského, správně odhadnuv netušené
Jnožnosti pro svůj lid, když se dobrovolně zařadí do znovu-
Srzkříšené jednoty evropského ducha a vedení?

Nejedni v prvních dnech si odpověděli na tuto muči-
fvou otázku, že šlo o sebezáchovný pud národa. Státní pre
sident jen proto svěřil země naše v ochranu Vůdcovu, aby
kiezanikly v nerovném a marném boji. Bylo to pro něj ře-
Éení z okamžité slabosti. A poněvadž právě bylo ze slabosti,
Jmělo hodnotu jen dočasnou.

Kdyby tento postoj se stal postojem celého národa, dá-
(Val by nám pečeí méněcennosti a licoměrnosti a byl by
zdrojem ustavičné a oprávněné nedůvěry Němců nám.
Ua štěstí nebyl to postoj národa celého. Postupem doby
Stále určitěji a jasněji si uvědomujeme, že nás nevedl jen
Slepý pud sebezáchovy. Za činem Háchovým byla myšlenka,
přibližující staletí minulá a budoucí.

Ji zajisté viděl muž, který pana presidenta provázel.
Byl to jeho politický tajemník, který téměř půl dru-
bého desítiletí zápasil v sobě s myšlenkou Říše jakožto or-
jganisace evropského lidstva. Připadala mu vždycky jako
pozoruhodný zjev na nebi dějinném, o němž zprávy zní, že
(dlouho svítil, aby pak jednoho dne se nenávratně ztratil
Sr hlubinách dějinného kosmu. A tomuto muži v závažný
Ben březnový objevuje se pojednou tento divuplný zjev
(dějinný opět na obzoru dějů evropských. Veřejnosti, kíe-
Sá tehdy ještě nechápe, odhaluje skrytý smysl tohoto velkého
S>kamžikuslovy : „Kdo by hleděl na poslední události zkale-
S>ýmzrakem tohoto století, musil by žasnouti nad situací
Sdánlivě a nikdy nevídanou. Stačí však jen poněkud pozor-ínější pohled do přezíraných kapitol našich dějin, abychom
pochopili, jaká mohutná historická skutečnost se objevuje
před našimi zneklidněnými zraky. Obnovuje se útvar, který
byl po dlouhá staletí jedinou myslitelnou organisační for-
pmu evropského světa, obnovuje se svátá říše římská národa
německého."

Tehdy mu ovšem ještě málokdo rozumí. Při slovech
říše římská národa německého 11 má každý na mysli

říši Němců pro Němce a na škodu neněmeckých národů.
!A sotva Ize^se tomu divit, neboť tehdy ještě průměrnému
Cechu stejně jako průměrnému Němci není jasno, kam vý-
ttroj směřuje. Tajemníku pana presidenta dává však dějinné
poučení jasnozřivost jiným nepřístupnou. Svatá říše římská,
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dřívější i nastávající, je mu „mohutným a dosud nepřeko
natelným svazem národů pod vrchním vedením Německa".
Český národ už v minulosti, jako opět nyní, je prvním, který
vstupuje do tohoto nového evropského útvaru. V minulosti
se stal „český stát nejpřednější částí svaté říše mezi všemi
neněmeckými národy. Římský císař Karel IV. uzákonil ve
zlaté bule výslovně, že české království je nejvznešenějším
údem svaté říše". A Josefu Klimentovi vyvstává při této
vzpomínce ihned konkrétní program pro národ: „Kéž by
chom dovedli osvědčili takové hodnoty, aby nás i dnešní
říše mohla po vzoru našich předků považovali za svého nej
lepšího neněmeckého člena!"

Ke konci svého vyznání (vyšlo v Nár. Politice 19. břez
na 1939) nemůže zamlčet svého pohnutí, kterému věru
tehdy ještě solvakdo rozumí: „Zabýval jsem se u nás po
léta studiem svaté říše římské. Shodou okolností bylo mi u-
možněno býii nablízku, když dějinným setkáním Vůdce
s naším úctyhodným presidentem dr. Emilem Háchou na
stoupena byla stará cesta naší účasti ve světové říši velko-
německé. Nemohu nikdy zapomenout! tohoto okamžiku."

V osobě dr. Josefa Klimenía máme zadpověděnu otázku,
která je nadhozena v uvedeném citátu Karla Lažnovského a
na kterou si odpovídal každý po svém, když se před ním
objevilo ono tíživé „Proč". Nebyl to jen pud sebezáchovy,
nebyla to jen slabost fysická a duchovní. Od prvního oka
mžiku za historickým činem statečného našeho presidenta
stála velká myšlenka nového a trvalého uspořádání evrop
ských záležitostí, pro niž světlým vzorem je středověká jed
nota evropského lidstva, uskutečněná ve svaté říši římské
národa německého. Tato myšlenka byla Josefem Klimentem
jasně vyřčena. Ale podobala se časované bombě světelné.
Zdála se zprvu padajícím mrtvým kamenem. Teprve nyní
se rozhořívá. Jednoho dne bude oslňovat.

I průkopník jde cestou národa

Tím většího uznání zasluhují proto všichni ti du
ševní pracovníci českého národa, kteří z vlastního po
znání se vymanili z dějinného Obrazu, který přes vše
chny svůdné barvy přece jenom byl přeludem a vykouz-
loval hodnoty, jež se v drsné skutečnosti projevovaly
jako klamná zdání. Dr. Josef Pfitzner.

Když chválí Němec, naši lidé se stávají rázem ostraži
tými. Profesor dr. Pfitzner, sám uznávaná kapacita vědec
ká, měl u příležitosti uděleni ceny Heydrichovy neoby
čejně pochvalnou řeč o docentu Josefu Klimentovi
na podkladě dobré znalosti jeho vědeckého díla a
jeho veřejné činnosti. Tato chvála vyvolává u některých
našich intelektuálů cosi jako záminku, proč se nad případem
Josefa Klimenta nezamyslit a proč si nebrat z něho příklad.
Odbudou to pohodlným konstatováním: dal se do vleku
německé vědy a německé myšlenky a jeho případ není
proto případem naším.

Ale jestliže kdo novým svým myšlenkám přišel z ú-
porného přemýšlení o věcech ryze českých a národních, byl
to docent Kliment. Hned první jeho práce se zabývají potře
bami nového státu českého a to potřebami zcela novými,
jako byla náhlá povinnost mladého útvaru státního udržo
vat styky zahraniční. Jeho vědecký duch si klade otázku:
jak to bylo s českými zahraničními styky v minulosti? V se
minární práci objasňuje funkci středověkých pasů —glejtů.
Ve své druhé práci pátrá po dřívějších orgánech zahranič
ních styků českých a tu po prvé setkává se s myšlenkou
Říše. Shledává, že něco jiného je stát německý a něco jiného
je Říše, jež představuje uskutečněnou myšlenku celoevrop
ského řádu. Až dosud u nás vědci tyto dva útvary nerozli
šovali. Když Kliment přistupoval ke své studii, byl také
přesvědčen, jak jsme ,to ssáli s mlékem mateřských škol do
sebe, že celoevropský řád byl „pouze obratnou jednostran
nou rouškou výbojné politiky francké a později německé".
Ale hlubšířn studiem seznává, že tu šlo o všeobecný názor
doby a právě, že to byl všeobecný názor doby, nemohla
v tom býti jen „francká a německá lest". Pátrá, jak se tento
všeobecný názor vyvinul a dochází zjištění, že „celá tato
mohutná stavba Říše byla podložena hlubokým přesvědče-
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ním nesčetných lidských generací. Obrátil jsem se —vyzná
vá Kliment ve svém souhrnu — k samým kořenům tohoto
přesvědčení a překvapen jsem zjišťoval, jaké tisícileté tra
dice se tu uplatňovaly... Musil jsem začíii až u starověké
theorie, která hlásala, že se na světě vystřídají čtyři' říše, z
nichž čtvrtá bude věčné. Tato poučka byla přijímána všemi
generacemi jako veliké dogma. Slo ovšem o to, který celek
bude uznán za nositele této věčné říše. Společnému dílu
římských státníků, filosofů, básníků i theologů se podařilo
přesvědčiti svět, že touto věčnou říší bude navždy imperium,
vybudované Římany. Římští státníci přivádějí úspěšně je
den celek za druhým do svého imperia, filosofové odůvod
ňovali toto dílo zákonitostí přírody, básníci Ovidius a Ver
gilius svými nesmrtelnými díly toto vedoucí poslání po
svěcovali a theologové horlivě napomáhali rozborem pří
kazů Kristových. Vznikla tak silná víra, že nemohl na ní
nic změniti ani zánik římského imperia. Hlavní starostí stře
dověku se stalo nalézti pro Evropu dědice tohoto vedoucího
postavení. A tohoto jednomyslného uznání se dostalo pa
novníkům největšího národa evropského, národa německého.
Roku 800Karel Veliký a r. 962 definitivně Otto I. obnovují
titul císaře římského a přejímají na svá bedra péči o jed
notu Evropy."

„Středověká Evropa pociťovala živé osudové společen
ství a výrazem tohoto smýšlení byla svátá říše římská ná
roda německého." Nikoliv tedy pláštík výboje německého,
jak tomu chtěli naši historikové, nýbrž heroické odhodlání
německého národa nésti břímě evropské pospolitosti v do
bách, kdy římská říše byla v troskách, kdy papežové byli
tak slabí, že byli hříčkou lombardských náčelníků vojen
ských a kdy na Evropu se řítilo nebezpečí z arabského zá
moří, jež v Pyrenejích si vytvořilo válečné předmostí a sou
časně z východu mongolského, nebezpečí ze stepí i z otro-
kářské civilisace arabské a nebezpečí feudální anarchie,
hrozící Evropě zánikem.

To byl pro něho objev, který mu nedal spáti a který
ho posedl jako utkvělá myšlenka.

Byla to také čistě česká pýcha, které ho přivedla to
mu, aby se zabýval myšlenkou nové organisace Evropy,
kterou navrhoval Jiří z Poděbrad. Věnuje této otázce dvě
knihy, jednu vědeckou, druhou psanou pro svého synka a
vyličující příhody poselstva krále Jiřího na západ. Česká,
stejně jako mezinárodní věda právnická vidí v návrhu Ji
říkově předchůdce myšlenky svazu národů, která ovšem
v dřívějších dobách nebyla ještě zralá uskutečnění. Do
cent Kliment, vyrostlý v ideji evropské pospolitosti, jak ji
představovala Říše, nemůže nevidět Evropu už jinak než jako
celek. Chápe Svaz národů jako organisaci, která má zajistit
bezpečnost nového našeho suverénního státu. Lichotí mu,
že my jsme s touto myšlenkou přišli první v dějinách. Ale
nemůže se zhostit pochyb, zda tento útvar žárlivě suverén
ních států může kdy účinně nahradit dřívější útvar odstup
ňovaného řádu říšského. „Vnucuje se otázka - říká ve své
práci vědecké — zda princip smluvního společenství suve
rénních mezinárodrtích jednotek (států) jest uznali za prin
cip nejen nový, nýbrž lepší než jakým byla myšlenka jedi
ného světového státu, řízeného jedinou mocí. Vždyť zdá
se nám často, sledujeme-li snahy poxrealisaci jednoty lid
ského plemene neb i restringovanější její formy (hnutí pan-
evropské a pod.), že myšlenka suverenity státu nesplnila
všechna očekávání a že vývoj směřuje opět vyšší metě.
Nelze upříti, že středověká výstavba světa byla za před
pokladu, na němž budovala, totiž za předpokladu duchovní
(zejména náboženské) jednoty lidstva theoreticky nejvyšším
ideálem, jaký lze si představili."

Princip řádu a odstupňované odpovědnosti je v něm
tedy již pevně zakotven a prohledá ze všech jeho dalších
prací, ať už jde o právnické studie o stranách politických
u nás, nebo o vývoji obecních zřízení v zemích českých ne
bo o úvod do studia právnického. Volá po odpovědnosti,
po řádu a je nešťasten, že ho kolem sebe všude tak málo
nalézá.

Je v tom jistá mystika dějin, že právě tento člověk je
shodou okolností jako magnetem přitažen onomu vrchol

nému okamžiku našich dějin, kdy v kancléřsiví berlinském
se rozhoduje nejen osud našeho národa, ale kdy se dávají zá
klady nového řádu evropského a kdy po prvé zase Němec
ko přebírá na sebe velký úkol a také veliké břímě novými
řádem uspořádat novou pospolitost Evropy.

Vděčný úkol před námi

Vývoj není dosud skončen, spíše jsme na počátku.
Jde opravdu o základní hodnoty lidské civilisace a O
výměnu dosavadních organisäčnícb principů, v nichž
jsme byli mechanicky vychováni, za principy lepší, kte
ré přinesla německá revcluce. Vše to spojeno ie s vá
lečnými obětmi. Běžný pozorovatel velmi snadno ztratí
přehled. Zde nastupuje povinnost theoretiků, kteří ne
smějí v návalu denních událostí ztratit z očí principy,

a tyto principy musí svému okolí znovu a znovu při-t
pomínat. Josef Kliment.

Dějiny se ovšem nikdy neopakují ve stejné formě. Ted'jj
ani dějiny Říše.

Středověká Říše měla uvésti řád do kmenové a feudální
společnosti. Nynější Říše má uvésti řád do společnosti vy
spělých a sebevědomých národností. To je úkol docela nový«

Mnoho se změnilo od doby císařů karolinských a franc
kých. Když Dante na rozhraní století čtrnáctého psal svou
knihu „O jediné vládě" (De monarchia), bylo vlastně už

na tuto vládu pozdě. Soupeřství papežů s císaři ji podko
palo a užitek z toho měli jen feudálové. Pravdu měli íif
proti kterým Dante psal a kteří vycházeli ze stanoviska: Co
je platňa jediná vláda nad celým světem, když ve vlastním
domě není vláda žádná. Kapetovci ve Francii a Lucembur-
kové v zemích německých začali uvádět pořádek do vlast
ního domova. A bylo věru co čistit! Karel IV. píše ve svém
životopise, jak přišel do-Čech a jak všechny korunní statky
byly v rukou nedisciplinované šlechty a hrad pražský do
základů, zpustlý, takže nezbývalo císaři, než nocovali v doma
pražského měšťana. Bylo nutno Karlovi, aby si zjednal autori
tu, zdisciplinoval šlechtu světskou i duchovní a uvedl do po
řádku soukromé, zemské a říšské hospodářství. To byl po
čátek nového vývoje, který od dynastických zájmů dlouhou
cestou vedl až výlučným zájmům národním.

Dnes je třeba těmto zájmům národním dát společný řád
evropský. V myšlence společného řádu navazuje Říše dnešní

na Říši středověkou. Ale ve svých ostatních snahách nava
zuje na myšlenku Karla IV.: Nejprv dát si do pořádku vlast
ní domov! A tímto domovem je domov všech evropských!
národů, ohrožený opět dnes jako ve středověku dvojím ne
bezpečím: nebezpečím oirokářským ze zámoří a nebezpečím
stepním. To znamená ovšem dobrovolné upuštění od myšlen
ky světovlády.

Je třeba přesně rozlišovali. V době středověké říše sä
mluvilo sice o vládě nad celým světem, ale skutečnost byla
jiná. Argument světovlády byl vzat z arsenálu židovsko-
křesťanského. Církev ve své biblické výlučnosti byla pře
svědčena, že je celý svět zralý pro křesťanství a že svět jä
jen tam, kde jsou křesťané. A nechtěla vidět, že vedle světa
arabského, který přemáhala, je tu ještě svět indický, vedla
tohoto svět mongolský (nikoli nomádský, nýbrž čínsko-ja-
ponský) a že tyto světy tvoří nejen mohutné říše, ale i mo
hutné kultury a civilisace. Římská říše, ať už latinská nebe)
německá nebo papežská, byla v podstatě vždyjeňi
společenství evropské a nic více. Proto, mluvíme-
li dnes o návratu Říše, nemůžeme mít na mysli křesťansko-
židovskou argumentaci světovlády, nýbrž faktický dosah
tehdejší Říše, cíl evropský.

V devatenáctém století Pax Briíanica se často vydávala
za dědictví a pokračovárfí Pax romana. Svaz národů měl
býti léto Pax Britanica novým lepším nástrojem, ale byl jen
utopistickým pokračováním aspirací světovlády biblické.
Byl to v podstatě pláštík pro vládu feudálních živlů finanč
ních a surovinových. Roosevelt, přejímající po Angličanech
dnes myšlenku světovlády, mohl by sáhnout po knize Dan
tově a jeho středověké argumenty prostě přepsat do řečí
moderní a skončit vyznáním: „Věci nechtějí býti špatně
spravovány, mnohost vládců jest však zjev špatný: tudíž



Přítomnosti

Vládcebudiž jen jeden. „ProlilomuNěmcisprávněnamítají:
Bvělovládanení vláda žádná. Pod vlajkou svetovlády se
(dostáválidslvu vlády feudálních sil bankovních a mono
polních společností surovinových, ovládaných povětšině
Židy. Nejprve je nutno dát do pořádku vlastní domov,po
tlačit všechny zájmynového feudalismua vybudovat solid
ně aspoň jednu část světa, v níž žijeme —Evropu.

Úkoly, které nás tu čekají, jsou tedy zcela nové. Stará
tradice říšská evropské pospolitosti může nám být jen in
spirací a pramenem víry, že, co se dařilo po celá staletí
»Vdávné minulosti,podaří se i nyní a že, když v minulosti
Objevili v soběNěmci mohutnoustátnickost,omezujícísebe
pro evropský celek, že ji najdou v sobě i nyní. Konkrétní
obsah nové pospolitosti je nutno teprve najít. Jsme spíše
pa počátku vývoje, praví vhodně dr. Kliment.Každý člen
Hově pospolitostievropské musí přinésti ze sebe příspěvek

vybudování nového řádu, který bude respektovatnárody
při tom vyvine opravdovoudynamikutvůrčí a vůdčí. Zde

je úkol pro každého.
Josef Klimentdal naší inteligenci příklad, jak je možno

trčeli pevně v půdě domácí a při tom oběmanohama státi
IVnové revoluci evropské, kletou proděláváme. Nepochy
bujeme, že jeho příklad povede.

výchova národa

J)r. Stanislav Roda:

Nové cesty osvětové práce

Tkolem nové organisaceveřejné osvětovéslužby je kul-
vJ turné politická výchovačeskéhonároda a jeho ochra
na před rušivými vlivy. Jaké pracovní úkoly vyplývají z
toho pro její nejbližší činnost?

Veřejná osvětová služba bude především učit nejširší
vrstvy národa chápat velikost doby, jejíž jsme účastní-
iky,bude je soustavněseznamovats dilem a poslánímŘíše,
bude je uvědomovat o postavení českého národa v Říši a
(0 důsledcích a povinnostech,které z toho pro něj vyplý-:
vají a bude je vést aktivní účasti na boji o nový spole
čenský řád a novou Evropu.

Snad je dnes už každému jasno, že druhá světová vál-
jka není válkou, která skončí jen stanovením nových stát
ních hranic a rozhodne o mocenském vlivu jednotlivých
bojujících stran. Dnešní válka je průvodním zjevem hlu
boké revoluce, která jako vichřice nikdy dosud nebývalé
pily se valí celýmsvětem, přetváří jej v samých základech,
rozhodne boj Říše o nový společenskýřád a přemění ve
Svých důsledcíchspolečensképoměry na celém světě.

Průmyslová revoluce, nastalá vlivem technických vy
nálezů, zpřetrhala všechny dosud tradiční formy spole
čenského soužití a zvrátila dosavadní pořádek. Sociální,
hospodářská, politická, kulturní a mravní krise, ve které
Se jejím působenímoctl takřka celýsvět, dosahujevrcholu.
Kapitalismus stejně jako liberalismusdohrály svou úlohu.
Stranická demokracie ztroskotala. Materialistické pokusy
o reformu společnostibyly samy v sobě falešný a zvráce
ny. Pod vedenímŘíše vyrůstá v Evropě nový pořádek, no-
vý řád sociální,hospodářský,politický a kulturní. Nastává
ovšem při tom přehodnocení všech hodnot. Pojem lid semění v národ jako přirozené společenstvíkrve, v němž má
každý svou prací, výkonností a funkcí určené místo, bez
ohledu na původ a majetek. Peníze dohrály svou rozhodu
jící tyranisující moc, základemnového řádu a novéhohod
nocení se stává práce, její význam a účel. Pracujícím vrst
vám dostává se uznání a spravedlivéhohodnocení.Stávají
6e pilířem společenské stavby. Hospodářství, organicky
skloubené, slouží a neporoučí. Pojem svobody se mění,
není to již anarchisující libovůle, nýbrž odpovědné začle
nění do společenskéhocelku. Vlastnictví je uznáváno, jen
pokud je sociálně odůvodněno. Stát nabývá nové síly a

moci,autoritativně organisuje a pořádá, aniž vylučujeosob
ní iniciativu. Hospodářskénutnosti a technický rozvoj do
nucují jednotné organisacivětších prostorů.Osud malých
národů spojuje se s osudem národů vedoucích.Tento pře
rod nese s sebou ovšem zásadní proměny i ve všech ostat
ních oblastechlidské činnosti. Mění se výchovaškolní i mi
moškolní a všecky složky činnosti kulturní. Není jediného
oboru, který by se nepřetvářel v nové formy novým obsa
hem. Rodí se prostě nový řád, v němžEvropa, tato matka a
udržovatelka kulturního a duchovního života lidstva, do
žije se novéhonetušenéhorozvoje.A že tomuto řádu vtisk
ne nacionálne socialistickárevoluce Říše určitý ráz a po
dobu, kdo by chtěl pochybovat?

Kulturně politická výchova národa

Jaká však je úloha naše, úloha česká, úloha malého
národa? Jedno je především jisté. Co bylo, to se nevrátí.
Nevrátí se ani bývalý řád, ani bývalé osoby, které zkra
chovanýpořádek spoluvytvářely a které by jej snad chtěly
obnovovat.První příkaz tedy zní: Neobracet se nazpět, ne
obracet se zády tomu, co je a co nového se rodí, a snažit
se to nevidět a neslyšet. Ruku na srdce, kdo by si na pří
klad jen mohl přát, aby se vrátily politické strany, jen
aby zase rozvracely a rozeštvávaly národ a znemož
ňovaly řešení všech otázek. Politické partajnictví proká
zalo sdostatek svou rozkladnou neschopnost.A kdo by si
mohl přát, zejména z řad dělníků, aby hospodářští kapitá
ni, jako páni a poručníci státu znovu rozhodovali mizer
nými mzdami o větší nebo menší bídě jejich rodin? Kdo
by ze sedláků si mohl přát, aby se vrátily doby, kdy o je
jich odměně rozhodovali bursiáni? Myslím,že nikdo!

Je-li však cesta nazpět nemožná, nic jiného nezbývá,
obezřelesi pouze uvědomit chyby, jichž jsme se dopus

tili v minulostí, a jinak se podívat skutečnosti mužně do
očí, vykasat si rukávy a dát se vědomě do práce pro nový
pořádek. Dnes vidíme, že v roce 1938 a 1939 jsme pouze
o vlásek — opuštěni a zrazeni všemi, v něž jsme věřih —
.unikh tomu, abychomjako zrnko obilní byli rozdrcenimezi
mlýnskými kameny dvou světů, v jejichž dnešním boji
na život a na smrt se rozhoduje o kultuře Evropy. V pře
vratných dobách, jako je dnešní, leckdo ovšem utrží osob
ní šrámy a rány. Co však to váží vůči osudu národa, kte
rý jedině nám má ležet na srdci! Není proto času ani mož
nosti si rány ohmatávat a podle osobních poměrů jednot
livců určovat postoj tomu, co se děje. Je přece i válka,
která s sebou nutně nese řadu omezení a povinností,které
v dobách míru přirozeně odpadnou. Rozhoduje se o
naší budoucnosti a nic nám nebude dáno zadarmo! Ať se
stane ookoliv,budeme mít jen takovouváhu v Říši a v no
vé Evropě, jakou si svouprací, svým chováníma jednáním
budeme zasluhovat. Musíme proto usilovat o to, aby náš
přínos nové Evropě, odpovídajícísíle a možnostimalého
národa, byl positivní a co možná největší. Je ovšem
pravda, že náš dělník a sedlák pracuje, a že i ostatní vrstvy
nezahálejí — kvalitní a disciplinovanývýkon nachází také
ocenění a uznání — ale jde o to, abychomvšichni,bez roz
dílu, s mužnou a jednoznačnou vůlí napjali všechny své
síly do práce v sounáležitostís Říší pro novou Evropu,
abychom všichni se stali vědomými a veřejnými aktivisty
nového řádu.

S tohoto hlediska bude veřejná osvětová služba ozřej
movat i českousounáležitosts Říší v jejím dějinném i dneš
ním vývoji, bude ozřejmovat pravé životní potřeby čes
kého národa, vytvářet jeho smýšlení podle potřeb nové
doby a nového řádu a jeho chování upevňovat ve věrnosti

říšské myšlence. Jak prohlásil p. ministr Moravec při
slavnostnímustavení veřejné osvětovéslužby, jejím „úko
lem je napomáhat, aby se politické zásady pana státního
presidenta a jeho vlády dost-dv i tomu nejposlednějšímu
českémučlověku“.Při tombude i v duchu nastupujícíhořá
du jinak převychovávat českého člověka. Bude odstraňo-
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vat poraženectví,netečnost,malomyslnosta bude ukazovat
cestu novému životu v nové Evropě.

Na každéhobude působit, aby zvýšil svou odpovědnost
i za své nejbližší okolí, aby zájmy osobnípodřizoval zá
jmům celku, aby svůj vrozený sociálnícit uváděl všude ve
skucečnost,aby svůj pracovnívýkon zvýšil ve vůli činné
mu životu a jako nejvyšsí příkaz dal si v zájmu svém a
v zájmu národa práci v říšském uvědomění.

Pracovní mobilisace kulturních institucí

tomto duchu bude veřejná osvětováslužbapodporo
vat, případně provádět různé propagační akce, podnikané
ministerstvem lidové osvěty.

Důkladné seznámení s Říší a všestranná možnost
uplatnění není ovšemmožná bez znalostiněmeckého jazy
ka. Veřejná osvětová služba bude proto soustavně a vy
datně napomáhat, aby v kursech německéhojazyka osvo
jili si náležitě tento jazyk všichni, kdož toho potřebují a
o to usilují. Německý jazyk stal se dnes dorozumívacím
jazykem evropským. Znalost německého jazyka otevře
každému nejenom možnost uplatnění v Říši, ale i širokou
cestu do Evropy. Studiu němčiny věnovala zejména'mladší
generace dříve menší pozornost, než bylo odůvodněno a
zdrávo. A přece ve svém dějinném vývoji prostřednictvím
německéhojazyka seznamovalijsme se s kulturními hod
notami německýchsousedů a druhých národů, a jeho pro
střednictvím také nejvydatněji dovídal se svět o výsled
cích českého kulturního snažení. Malý národ, má-li ve
světovésoutěžiobstát,musí nutně hledat cesiu do světa po
mocí jazyka národa velikého a mocného.Znalost němčiny
je naší kulturní nezbytností.Praha a Berlin zůstanouvěčně
na témže místě a malý národ náš bude rovněž stále vklíněn
do prostoru velikého národa německého.

Máme jistě vroucně rádi svou krásnou mateřštinu,síů-
diem němčiny naučíme se ji teprve hlouběji znát a tím si
jí vícvážit. Je bláhovémyslet si, že učenímse němčiněpři
bližujeme se germanisaci. Odnárodněn přece může být
jen ten, kdo se odnárodnit chce. Kdo má však uvědomělou
lásku svému národu hluboko ve svém srdci, odnárodněn
býti nemůže. Nový evropský řád znamená také spolupráci
uvědomělýchnárodních celků. Kdo je národně uvědomělý,
váží si také uvědomělé národnosti druhé. Nebude pak
nikoho, kdo by chtěl národní uvědoměníNěmců popírat.
A nebude snad také sporu o tom, že evropská veřejnost
nedovídala se dosud o hodnotných kulturních výtvorech
českých jako nyní. Uveďme na příklad jen českouhudbu,
které přes říšský rozhlas tak často může dnes naslouchat
svět. Chtěl-li by se tedy někdo bát o český jazyk a tím onaši duchovní podstatu, počínal by si nejen bláhově, ale
prokazovalby, že pravým Čechemvlastně není.

Uvedenéúkoly jsou nejáktuálnějšími pracovnímiúko-
,ly.Veřejná osvětová služba bude však mít ještě celou řa
du úkolů v oblasti kulturní. Z nich nejvýznamnějšíbude
styk s kulturními spolky a institucemi; součinnostís nimi
bude se snažit prohloubit a zkoordinovat vlastní jejich
osvětovou činnost. Zde se naskytá nepřeberné množství
pracovních možností.V podstatě půjde o pracovní mobili-
saci kulturních spolků a institucí, v prvé řadě o mobilisaci
kulturně činných osob soustavné aktivitě. Přirozeně
bude apelovatna spolupráciinteligence, to jest všech, kte
rým byl dán_zvláštnídar ducha a moc slova.Je-li povinno
stí každéhoČecha disciplinovanouprací a vypjatou výkon
ností tvořit předpokladypro důstojnéuplatnění českéhoná
roda v budoucnosti,tím větší tuto povinnostmají ti, kdo sevíc naučili, kde mají větší obzory, to jest inteligence, ne-mají-li se podobatbiblickémufíku, který neneseovoce.Nikoliv v dobách klidu a pohody, nýbrž v osudovém
údobí, kdy se rozhoduje o příští národa, má inteligence
činně stát nn národu, ohnivýmislovy süft Jeho ducha, rozněcovat vůli a ukazovat cestu. A nepochopf-iinynější inteli
gencesvoudnešníodpovědnost,bude národemopuštěna,ale

národ nakonec přece nezlomenvydá zas ze sebe inteligenci
novou. Veřejná osvětová služba pokusí se dát kulturním
pracovníkům inteligenci možnost, aby promluvila.

Kdo miluje opravdu svůj národ

Veřejná osvětová služba, jak bylo uvedeno, není po*
volána jen ke kulturně politické výchově českého národa,
ale také jeho ochraně před rušivými vlivy. Nebude tedy
jenom uvědomovata burcovat aktivitě, bude také bedli
vě sledovat, co její žádoucí vývoj zdržuje nebo co by jej
mohlorušit a jako organisace služby bojující bude vše ru
šivé paralysovat a odstraňovat.S úzkosií zajisté vzpominá-i
me na květnové a červnovéudálostiminulého roku, na ony
těžké týdny, kdy národu hrozila katastrofa. Říše, která
bojuje na život a na smrt, nepřipustí a nemůže připustit,
aby v českých zemích, které tvoří jádro prostoru říšské
ho, se cokolivdálo, co by ohrožovalobezpečnost a křížilo
její zájmy. Ve válce platí přísné á nemilosrdnézákonyvá
lečné.Říše je silná a mocná. Není ztrouchnivěléa bezmoc
né Rakousko. Žádný upřímný Čech nesmí připustit, aby
pro pošetiloumarnost nebo zlovolnouneodpovědnosttrpěli
ostatní nebo dokoncebyl osudnároda dán opět v sázku.Bo
jovat o to, aby se něco podobnéhonemohlostát, je rovněž
úkolem veřejné osvětovéslužby. „Odpovědnostosvětových
pracovníků je velká,“ pravil p. ministr Moravec při zaha«
jovacím ustavení osvětové služby, „jejich práce je něčím
větším, než je pouhé misionářské dílo, neboť nová osvě
tová služba především zachraňuje české životy.“

Tak veřejná osvětováslužbabude napomáhat,aby čes
kému národu dostalo se v nové Evropě místa, které svou
úrovní, svou pracovní schopnosií— ceněnou a uznávanou
— si zajistiti m iže a svým disciplinovanýmchováním a
jednoznačnýmjednánímsi zajistit má. Kdo miluje opravdu
svůj národ, ten právě v dobách osudovýchusiluje a jedná,
neohlíží se nazpět, pričiňuje se o přítomnou skutečnost,aby
zajistil budoucnostpro sebe, pro své děti a pro národní ce»
lek, bez něhož není ničím.

divadlo
Frank T e t au e r:

Život vede dramatu

*"7 novuzrození dramatu z ducha času »
JLj zval přední moderní německýdramatik Curt Langen-
beck svoji podnětnou přednášku, jejíž zásadní důležitosf
vynikla ještě podstatnějiv knižnímvydání. Vystihl tím zá
kladní směrnicinovodobé německédramatiky,která na roz
díl od privátně individualistickéhodramatu západoevrop
ského se cítila a cítí být výrazem nadosobního zaměření
nové doby a tím její spolutvořitelkou.Zdůrazňuje-lise dnes
hojivá a útěšlivá funkce divadla a jeho poslání ulehčující,
je to jen pioto, že tragická doba má rozměrvelikostiv sobě.
V dobách míru však bylo špatné to divadlo, které,se spokow
jovalo jen posláním bavit, rozptylovat a vyrážet. Předvá
lečné zplanění společenskéveselohry západoevropsképrotoi
příznačně kontrastovalos nemnohýmizávažnýmidíly dra
matickými,která byla v pravém slova smysluutopena v zá
plavě masové výroby zábavných divadelních plytkostí.Taf
u nás se od počátků novodobéhočeskéhodramaílicítilopo
slání divadelní jinak, závažnějia hlouběji.

.Af si to čeští dramatikové programově uvědomovali
nebo ne, Schillerův pojem divadla jako morálníhoučiliště
byl vrostlý do samých základů jejich tvorby. I když se to
podařilo jen v nemnohýchpřípadech uskutečnitopravdově
a cele, snaha po dramatě jako velkém podobenství životai
a světa proráželave všech našichopravdovýchdramaticích,
od idylických počátků Klicperových,přes hořkou životní
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iragiku Tylovu, ctižádostivému Kolárovi, elegantnímu
Bozděchovi ryzímu Stroupežnickému, přes našeho největ
šího básníka opožděné renesance Jaroslava Vrchlického, až

vzácnému zjevu Dykovu mužně zápasivé dramatice
Jaroslava Hilberta. Právě na dramatiku „Viny" a „Pěsti",
„Falkenštejna" a „Kolumba" a „Druhého břehu'" se nejná
zorněji jeví to bojovné a opravdové založení, jež trvá v ko
řenech našeho dramatu: stačí si jen uvědomit bezvýznam
nost Hilbéríových her konversačních, aby tím více vynikla
pravá velikost jeho pravých dramat.

A proto ani dnes nemůže být jinak přes všecka omezení,
která samozřejmě ukládá umění válka se svými nezbytnost
mi. Hledání, jak vyjádřit nové zaměření životního stylu, musí
být imanentní současnému dramatickému usilování. Cesia
íoho hledání věru není snadná a dramatik může i s dílem
hotovým narazit na nepředvídané překážky, to ho.však ne
smí odradit, aby se pokoušel znovu a znovui vytvořit drama,
které by bylo vyjádřením doby a jejího obsahu. Má to o to
ztíženo, že v tom smyslu se nemůže opírat o tradici ani ob
sahově ani formálně: musí vyjadřovat nový obsah svou for
mou, kterou je nutno teprve probojovávat.

Názor, že drama jako umělecký útvar nejvyšší přichází
teprve tehdy, když už román a před ním lyrika se zmocnila
nových skutečností, platí obecně a proto bylo by asi marné
očekávat příliv nových děl dramatických, která by dokázala
opravdu 'umělecky zpracovat bezprostřední syrovou skuteč
nost. To ovšem neznamená zrazovat někoho, kdo by se o ta
kové ztvárnění bezprostřední skutečnosti chtěl pokusit. Je
však nutno zásadně poznamenat, že člověk obyčejně ne
hledá v umění to, v čem žije, nýbrž pravidelně to, čeho se
mu nedostává, co nezná, po čem touží. Je v tom zákon
kontrastu, uspokojování louhy, na níž spočívá hojivá funkce
umění. Proto ve válce nebudou přitahovat dramata válečná
b proto 'snad také ani nevznikají. Aby mohla vzniknout, je
třeba mít odstup, je nutno vyčkal, až doba, společnost i svět
dozrají do nové formy. Drama musí usilovat o novou formu:
V obsahu však, který má být vyjádřen, nemůže být žádného
fexperimeniování, ten musí být dán, musil tedy dříve dozrát.

Zkušenost učí, že umělecky pochodí vždycky špatně ten,
kdo si myslí, že stačí reprodukovat nějaký zajímavý, nebo
tak zvaný „silný" zážitek Y nějlepším případě z toho může
být reportáž a nikoliv drama. Umění je, musíme tento truism
lopakoval, přepodsfatnění skutečnosti, její překrystalisování,
přerození podle zákonů uměleckých. Skutečnost, má-li vejít
fio díla uměleckého, musí být víc než záznam syrových faktů
Bf jakkoli 'zajímavě, napínavě nebo dramaticky se v životě
snad [Sešly. Nezbytnost objektivního odstupu nedovoluje
dramatikovi, aby se dopustil omylu a chtěl zpracovávat
něco, co se rodí, co teprve kryslalisuje a roste. Sofokles a
$hakespeare a Goethe dobře věděli, proč neumístili děj
>,KráleOidipa", „Hamleta" a „Fausta" do dob, v nichž sami
Žili.

Konec privátnosti

Nemůže-li dramatik dobře ani vycházet ani kotvit v sy-
fové ještě současnosti, neznamená to však, že by měl žít ve
skleněném zámku nebo pod vývěvou či v museu. Právě na
opak: musí se umět povznést nad realistickou podobu chvíle,
poněvadž musí zvýšenou měrou cítit puzení doby, její ži
velné směrnice, její osudové zaměření. A tylo nadosobní
hodnoty mravní, které vyciťuje v současnosti, může, ne-li
musí, umět vnést do uměleckého díla a záleží pak jen na
jeho založení, jakou formu zvolí, jaké prostředí a dobu a
místo děje. Vracím se tím ke své thesi, že každé drama, i to
zdánlivě nejsoučasnější, je drama historické. Ale právě
V tomto dramatě historickém, jehož typ může být nejrůznější,
musí znít ideová a mravní náplň doby, v které žije. To je
paradox dramatu historického, že právě cítěním a podáním
materiálu musí být dílem, které bere horký podíl na sou-
Ěasnosli.

Byla-li ideovou a mravní náplní doby liberalistické
starost a zájem o individuum, který vedl až rozkladu osob
nosti se všemi jeho důsledky, přináší ideové zaměření nové
globy důraz na hodnoty] nadosobní, skladné a kladné. Umělec

dřívější, schematicky řečeno, nořil se do svého hrdiny, pitval
ho a rozebíral, aby často shledal, že to není žádný hrdina:
výsledek jeho pitvy mnohdy vedl tomu, že místo nitra
člověkova našel jen fysické orgány, které dobře nebo špatně
fungovaly. Umělec dnešní vznáší se nad svého hrdinu, vidí
v něm člena společnosti, složku vyššího celku a v této per
spektivě hodnotí jeho činy a pohnutky a celý jeho život.
Je to konec privátnosti, shlížení se v sobě samém, a začátek
velkého pochodu za novými skutečnostmi, v nichž už nejde
o individuum, ale o národ, ne o isolovaného člověka, nýbrž
o vyšší společenství, ne už o mikrokosmos, nýbrž o součást
velkého celku. Tato skutečnost, .která vede zdůrazňování
hodnot nadosobních, kladných i skladných, nemůže být ani
dost zdůrazněna. Jeví se v ní celý převrat společenský, který
prožíváme. A ta právě nemůže a nesmí chybět v novém
uměleckém chápání. A především nesmí chybět v novém
cítění dramatickém.

Heslovitě vyjádřeno, jde o nového, hrdinského člověka,
člověka velkého poslání, práce a obětování, který opravdu
nemá kdy, aby si vymýšlel malé osobní boly a se zájmem

• je studoval. Doba se valí 'jako láva vybuchnuvší sopky a
tím určuje rytmus i tempo našeho pochodu. V tomto po
chodu společnosti, národa a světa věru že není čas na ja
kékoli narcisovství : člověk individualistický rozleptaný
musí se vzepnout a zcelit v člověka činorodé práce a cílevě
domého usilování, jež je mu dáno příslušenstvím společen
ským a dobovými

Příklad v dramatu německém

Je-li drama ukazovatelem vývoje společnosti, pak tyto
všecky tendence a tento nový životní pocit nalézáme vy
jádřený v moderním a současném německém dramatě zcela
jednoznačně. A to nejen až v dramatických dílech, vznik
lých v posledním desetiletí, nýbrž u významných dramatiků
už dříve (na př. H. Johsí: Thomas Paine, 1927).Záhy se roz
lišilo drama rozkladné a drama skladné. Byla to nejprve dra
mata, která se v míru vracela do doby válečné: německé
drama s motivy válečnými (typ Friedrich Belhge: „Reims",

němuž se váže příznačný citát „Nestačí míli „visi" a umět
ji zpracovat. Rozhodující je ethický prožitek"; potom
drama politické (typ Hans Johsf: („Thomas Paine") ; drama
historické (typ Eberhardt Wolfgang Möller „Pád ministrův")
až dramatu vesnickému a komedii, od níž požaduje na př.
dramatik Rolí Lauckner tragické podznění, to jest životní
opravdovost. (Mistři současného německého dramatu vyho
vují ve svých čelných dílech požadavkům umění zápasi-
vého, heroického a nadosobního zaměření. Tak Hans Johsl,
právem pokládaný za prvního představitele dramatu nové
německé doby, stojí na počátku této řady. Jeho „Thomas
Paine" (u nás známý jen z představení brněnského), zna
menal prO nacionálně-socialistické Německo revoluční čin
básnický, neboř Paine nebyl pociťován a chápán jako hrdina
americký, nýbrž jako prototyp pravého národního hrdiny,
v němž nové Německo cítilo a uctívalo svou představu
hrdinství a národní služby. V nejproshilejším dramatě Hanse
Johsta „Schlageler" o posledním vojáku první války světové
a prvním vojáku Třetí říše, který se obětuje za myšlenku
nového Měmecka, politické drama nové doby dostupuje
krajnosti v útočné tendenci a v zápalném národním a raso
vém sebevědomí. Sel li Johst pro svou látku do nedávné
minulosti, jiní dramatikové brali své náměty z velkých epoch
starších německých dějin. Tak E. O. Kolbenheyer čerpá látku

svému největšímu dramatu „Gregor und Heinrich" z doby
Velkého boje římského papežství s německým císařstvím a
přesvědčivě líčí cestu do Canossy, platící za vítězství pa
pežské moci, jako zachránění moci a síly ideje svaté Říše
římské národa německého. U něho stejně jako u nejskvělej
šího zjevu současného německého dramatu, jímž jest E. W.
Möller, jde o velké osudy postav, které nejsou soukromými
lidmi (i když dramatici z tohoto jejich soukromí vycházejí),
nýbrž představiteli rasy, národa, doby v jejích nejvyšších
vypětích a vzepětích. A totéž platí s obměnami látky a za
měření zájmového o Curíu Langenbeckovi, o Heinrichu Zer-
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kaulenovi Hansu Eehbergovi, klerý zvláště se soustředil
na dramatickou ikonografii doby Velkého kurfiřta. H. H.
Orinar a R. Billinger jsou dalšími představiteli ducha tohoto
dramatu s důrazem na zvláštnostech a někdy i podivnostech
osobitosti rasové: u nich u obou divadelní hra není jen hra
a divadlo, třebaže to v každém jpřípadě je i hra i divadlo,
nýbrž slavnostní příležitost, při níž se strhující formou dra
matickou předvádějí velké životní pravdy a zjevují nad
osobní poznání. U všech těchto dramatiků —a věru, že jich
byla vyjmenována jen nejvýznačnější část —jde vždycky
víc než o drama osobnosti, o případ individua. V těchto dra
matech cítíme jejich meíaforičnost a alegoričnosí i když se
tváří třeba nejrealističtěji: je to vždy pars pro foto, jde
téměř vždy o osud symbolický, nadosobní. V žádném jiném
dramatě světovém nenalezneme tak vášnivé, programové a
při tom organické splynutí individua s celkem národním a
povědomím rasovým. Je to opravdu drama národní a nacio
nálni: ne snad proto, že to o sobě prohlašuje anebo že si
vybírá národní hrdiny. Velmi často běží o hrdinu jiné ná
rodnosti a přece anebo právě proto cítíme v díle horký
tep a životní pocit, které jednoznačně určují typ novodo
bého německého dramatu.

Německé drama nové doby je žhavě a vášnivě národní:
ale právě proto ve svých dílech nejvzepjaiějších dopíná se
růstem z národních kořenů výšin a poloh všelidských. Vzpo
meňme Zerkaulenova „Rejthara", vzpomeňme Billingerovy
„Čarodějky passauské". V těchto dramatech a v dílech jim
příbuzných uskutečnil se ideál dramatu národního, který má
příkladnou platnost obecnou.

Tato velká dramatika je dokladem toho, že život vede
dramatu tehdy, cítí-li se úzká souvztažnost umění a života.

Síla těchto dramat je v tom, že se umění neodděluje od ži
vota. A při tom zmizelo zcela (nebezpečí programové theso-
vitosti, která může podstatně ohrozit dílo umělecké. A tak
vidíme, že se novodobé německé drama samo charakterisuje
jako drama heroických osobností, drama nadlidského vze-
pělí, drama životního a osudového kladu. Právě uprostřed
této války cítíme živelnou nutnost dramatu heroického, ži
votně kladného a ve svém zaměření optimistického.

z fronty
Emanuel Moravec:

Otázka průběhu války

'KJ a východě se už po čtyři měsíce nic podstatného ne-jL děje. Bolševikům se nepodařilo vypudit německá voj
ska z kubánského předmostí. V severní Africe končily ope
race před dvěma měsíci. Pozemní operace v Evropě se le
tos nerozehrály, ač máme již konec června. Pouze letecké
útoky nepřítele proti obyvatelstvu Říše a Italie pokračují.
Obrana Osy pričiňuje ve vzduchu nepříteli citelné ztráty.
Zato nepřátelská propaganda je na koni. Po tři měsíce ohla
šuje vpád vojsk britsko-americkÝch na evropskou pevninu.
Není to ostatně po prvé. Stejný křik a stejné hrozby dru
hou frontou jsme zažili také před rokem a poznali, že pes,
který štěká, nekouše. O čem se mnoho mluví a čím se tolik
hrozí, obyčejně nebývá bráno i samým tlučhubou vážně.

Před rokem Anglie nabídla Stalinovi Evropu až po čá
ru Stettin-Terst a turecké průlivy tomu nádavkem. Chur
chill slíbil dokonce, že sovětským armádám usnadní postup
tím, že zřídí někde v západní a střední Evropě „druhou fron
tu". Mluvilo se o Skandinávii, Balkáně a jižní Prancii. Sta
letá britská politika však učí, že Anglie nikdy ještě nikomu
nepomáhala moci, nýbrž že vždy každého co nejobratněji
využitkovala pro své cíle. Sovětská ofensiva v minulém
roce neměla vést posílení sovětských posic v Evropě, ný
brž posílení posic britských tím, že současně se navzájem
zeslabí Německo a sovětské Rusko.Zatím,co by rostly armá

dy britské a severoamerické, měly tát armády německé «
sovětské. To bylo pozadím hlubokých poklon britských smä»
rem Moskvě.

Stalin zajisté nezapomenul, že briisko-americké operace
v severní Africe se rozehrály teprve ve chvíli, kdy sovětská}
čtyř a půlměsíční zimní bitva dohasla. Vojenská teorie učí*
že ten, kdo operuje na vnějších liniích, nesmí .protivníku^
který má linie vnitřní, poskytnout příležitost, aby převahy)
vnitřních linií využil poražení odpůrcích sil po částech«
Proto, kdo je na vnějších liniích, (musí tlačil nepřítele sou-»
časně se všech stran, aby tento nemohl svými zálohami
úspěšně manévrovat od fronty frontě. ,

Aby minulá sovětská zimní ofensiva opravdu měla ne»
jaký úspěch, bylo povinností Anglie a Spojených států spo*
kojit se obranou v severní Africe a vytvořit co nejrychleji
novou frontu na evropské půdě. Stále se vykládá o obdoběř
letoška s rokem 191. Tehdy totiž Anglie se svými spojenci
bez ohledu na fronty proti Turecku v Asii, zesilovala arma»
dy v západní Evropě a nevymlouvala Se před PranciS a’
Itálií, že nejprve je třeba zlikvidovat Turecko jako nepřítelet
a jeho fronty mimo Evropu. V roce 1918americké divise n»,
byly dopravovány na Blízký východ, nýbrž do Evropy, aby[
vyztužily západní frontů. V Anglii i ve Spojených síátacfí
tehdy dobře věděli, do jak kritického stadia by se doslahtf
válka, kdyby se Němcům podařilo likvidovat západní fron»
tu, přinutit Francii ke kapitulaci a tím ji vyřadit jako amer*
riekou základnu pro pozemní ofensivu protiněmeckou. ií

Dnes je právě skutečností onen případ, jehož se spö«
jenci v roce 1918obávali a kdy ze strachu o západní frontu
nakonec Prancii svěřili vrchní velení zosobněné maršálem
Fochem. V roce 1918měli spojenci také frontu na Balkáně
proti Bulharsku. Dnes Bulharsko je ve válečném stavu S
Anglií a Spojenými státy, ale po dva roky už neválej. Jeho
armáda je nedotčena a velmi zesílila po porážce bývalé Ju
goslavie. Deset milionů Bulharů znamená pro Gsu podob
nou pomoc, jakou je pro Anglii pomoc Australie s jižní
Afrikou, které mají asi stejný počet obyvatel.

Je tu ještě Japonsko

Teroristické útoky briísko-amerického letectva proti zá
padnímu Německu, Itali! a obsazeným územím v západní
Evropě, jsou ve skutečnosti výrazem strategických rozpaků,
které stojí měsíčně spojence nejméně 5000letců. Ale Evro
pa protibolševická a protidemokratická není sama. V tom
je rozdíl proti roku 1918. Japonsko na Dálném východe,
poutá polovinu sil Anglie a Spojených států. Hlavní doda
vatel potravy pro japonská děla, Cankajšek, den ze dne je!
slabší. Jeho armády se rozkládají. Anglie se Spojenými stá
ty musejí být připraveny na chvíli, kdy zůstanou'v Asií
proti Japonsku samy. Sovětské Rusko odolává svodům brií-
sko-americkým, které mají za cíl získat Stalina za spojence!
proti Japonsku. Slabinou kapiíalisticko-bolševické koalice!
na Dálném východě je stále skutečnost, že v Moskvě sedí
ještě japonský vyslanec a v Tokiu vyslanec sovětský!
Na Dálném východě už přes rok Japonsko se spokojujai
jen drobnými akcemi proti Anglii a Spojeným státům«
Organisuje obrovské území, jež těmto protivníkům od
ňalo a při tom zasadilo několik smrtelných ran Čankajškovř,

Cankajškova Čína, odříznutá od Indie a Sověty
patrně podporovaná, je šestiletou válkou s Japonskem faK
oslabena, že naděje, kladené v ní Angličany a Spojenými
státy, ukázaly se značně přehnané. V Cankajškově Cíne
zuří hlad. Její generálové opouštějí svého tvrdošíjného, alai
bezúspěšného velitele a přidávají se jeden po druhém k na
cionálni Cíne, která je spojencem Japonska a která jsi vy
budovala už slušnou vlastní armádu.

V Číně jsme svědky podobného zjevu jako v sovět
ském Rusku. Před dvěma léty Velkoněmecká říše bojovala!
proti sovětskému Rusku sama. Dnes z 5.5 mil. sovětských za
jatců a z mládeže, která na obsazeném sovětském území v u-
plynulých dvou letech dorostla, získalo už německá vrchní
velení značné pomocné branné síly. Podobně je tomu v Číně,

2 ==
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kde Vančinvej postavil už čínskou armádu proti Cankajškovi.
Nedávno jsme četli ö íí-divisi z Haličanů. Měsíce klidu,
které máme za sebou od zimní bitvy na východě, nezůstaly
lotiž nevyužity jak ve výrobě tak v mobilisaci sil Evropy.
Při lom úroda V obsazeném sovětském území slibuje být
Znamenitou. Evropa hladovět nebude. Tvoří 'se zvláštní
©vropská armáda z formací ff, jež den ze dne jsou četnější.
9Vv těchto íormacích jsou uvědomělí Evropané, stoupen
ci nového nacionálně-socialistického řádu. Jsou ío dobro
volníci, kteří se na stranu revoluce staví na konci čtvrtého
Žoku války. to je právě politicky velmi významné. Po
rovnejme to s rokem 1918,kdy v červnu V Německu jed
poraženeciví, rozšiřovaný politickými zbabělci demokracie,
trž značně zasáhl frontu.

(Sude za dva měsíce konec?

Velmi se mýlí vypravěči pohádek, že za dva měsíce je
konec této války. Poznají, že rok 1918se neopakuje, ale že za
rokem 1943přijde ještě rok 1944a ten už nebude mít obdobu
v prvé válce světové, poněvadž rok 1919nebyl rokem vá
lečným. Mýlí se vypravěči pohádek, že v létě 1943dolehne
pa Ríši soustředěný útok spojených sil sovětských, brit
ských a amerických. Tentokrát Stalin, jak se zdá, vyčkává
zřízení tolik provolávané „druhé fronty" na evropské půdě.
Rád by totiž viděl konečně také jednou nějakou vážnou
pozemní britskou a americkou akci. Letecké a propagační
ofensivy ho už neuspokojují.

Pamatujeme se dobře na škodolibé tváře britských zbož-
novatelů na počátku roku 1940,kdy německé vrchní velení
odkládalo útok proti Francii. Odborníci vypočítávali, kolik
Ríše prospala svým „váháním". Kolik britských /a koloniál
ních divisi prý dorazilo do Francie v době od září 1939do
května 1940.Co prý všechno za zázraky nepřipravila Fran-
cie za těch 9 měsíců klidu, které jí německé vrchní velení
tehdy dopřálo. Pamatujeme se dobře, jak si v Anglii a ve
Francii mnuli uspokojením ruce, když v dubnu 1940 Ríše
6 rozhodla pro zámořskou akci v Norsku.

Německé vrchní velení mělo tehdy upoutánu nejen
fermádu v Norsku, nýbrž bylo nuceno také značné síly roz
místit po sovětské hranici, kde Stalin už začínal soustřeďo
vat své motorisované armády. A přece ani akce norská, ani
sovětský nástup neodvrátily rozdrcení sil, které na Západě
do pole postavily Anglie, Francie, Belgie a Holandsko.
[V roce 1940 Francie s Belgií a Holandsi^m představovaly
i s koloniemi blok o 210 milionech obyvatel, větší rtéž Spo
jené státy. A přec neodolal, ač mu Ríše poskytla dlouhou
dobu na pořádné přípravy rozhodné srážce. Co z tohoto
bloku dnes zbylo? Velkoněmecká říše v Evropě obsadila
území óOmilionů obyvatelů Francie, Belgie a Holandska. Na
Dálném východě zatím Japonsko vzalo pod svou kontrolu
95 milionů obyvatel francouzské Indočíny a Holandské Indie.
Tak tedy skončil západoevropský blok, zahrocený Anglií
proti Ríši.

Spojené státy mají 135 milionů obyvatel. Anglie může
mobilisovat svých 70 milionů bělochů na ostrovech, v Ka
nadě, Austrálii a jižní .Africe. Ale z těchto sil musí polovinu
obrátit proti Japonsku. Indie čeká na osvobození, které jí
slavnostně přislíbilo Japonsko.

Podle pohádkářů, zapsaných odbytému světu, sovětská
vojska měla být na letošní velikonoce v Kijevě, Lembergu,
Bukurešti, zatím co britsko.americká vojska měla se v té
době procházet Neapolí a Římem. Nyní si pohádkáři odložili
luto situaci na konec srpna.

Bylo by chybou, kdybychom poměry podceňovali akdybychom nepřipustili, že britské ostrovy se severní Afri
kou jsou dnes britsko-americkými leteckými základnami, jež
však dělí od Evropy moře.

-
Ale na vše se nalezne lék. Proti brítsko-americkým ná

letům zesílila se především obrana a mnohé bylo zřízeno tak,
aby nálety trpěly spíše stavby než obyvatelstvo. Kolik pu-stého humbuku, pokud jde o strategickou účinnost, je v teroristických náletech britsko-amerických, přesvědčili jsme
íe sami na dvou akcích nepřítele proti Plzni, kde chtěl za

sáhnout zbrojní průmysl. O nic není to lepší v západním
Německu. Briísko-americké pumy boří domy civilního oby
vatelstva, ale tím netrpí ani náš výzbrojní program, ani duch
německého obyvatelstva.

V tomto roce musí téci proudy krev britská a americká.
To je nejen přáním Stalina, nýbrž také nacionálně-sociali.
stické revoluce a celé obrozené Evropy, která se nacionál-
ně-socialistické revoluci zná. Uvidíme, co snesou páni An
gličané a páni Američané, až se ocitnou v Evropě v postave
ní vojáka Osy v severní Africe a německého vojáka na ku
bánském předmostí. Uvidíme, co při tom dokáže anglo-ame-
rické dopravní a válečné loďstvo. Vojska Ríše, Italie a Nové
Evropy jsou odpočata. Mají za sebou znamenitý výcvik a
v rukou prvotřídní výzbroj. Přivítání je připraveno. Tvrdil-li
nedávno americký generál Marshall, že rok 1943bude rokem
kritickým, tedy ne pro nás, pro Říši a pro Novou Evropu.
Bude rokem kritickým pro britsko-americkou velkohubost,
která nakonec by se měla odhodlat činům a zanechat hro
zeb rozhlasem a tiskem, které už žádný rozumný Evropan
dávno nebere vážne. Rok 1943bude také kritickým rokem
pro všechny tichošlápky v českém národě, které máme do
bře spočítané a kterým jejich chování v roce 1943připome
neme, až po vítězství Ríše začnou se vydávat za její staré
stoupence. Naše černá kniha je vedena pečlivě. Přesvědčíte
se o tom, holoubkové!

pokrytecká Anglie

Antonin M a r e š:

Cesta k třetímu Mnichovu
\T katynských hrobech se stále pracuje: Byla přibrána

V delegace Polského Červeného kříže. Nové zjištěná
jména jsou oznamována polským obyvatelům postupně tis
kem i rozhlasem. V posledních dnech byl vyproštěn mimo
jiné větší počet mrtvol vojenských lékařů, opatřených pás
kami Červeného kříže na rukávu. Ani před těmi se nezastavila zběsilost GPU.

Výpovědí svědků byly také zjištěny bližší okolnosti, zakterých docházelo popravám. Richard Linke, který byl
- později vyměněn do Německa, vypravuje, jak po zajetí byli

obyčejní vojáci odděleni od,důstojníků, poddůstojníků a policie. Zajatcům bylo brzy nařízeno kopat jámy v šíři asi čtyř
metrů. Jámy kopány na okraji lesa mezi ovocnými stromy
a klášterními zdmi. jakému účelu měly tyto jámy slou
žit, nebylo nám známo. Bolševičtí vojáci nás odbývají tvrze
ním. že nevědí, nač se tyto jámy kopou. Po několika nedě-

byli propouštěni zajatci z řad mužstva. Na otázku, co
se stane s důstojníky, zdali budou také propuštěni, říkali
vojáci, že těm bude položena pistole na prsa, neboť ti prý
jsou podněcovateli války.

Polák Franz Felskowski vypravuje, jak v Minsku byli
roztříděni, a jelikož „jsem měl podle názoru bolševiků příliš
jemné ruce jakož i to, co nazývali pěstění obličeje, byl jsem
zařazen důstojníkům, při čemž mi bylo jasno, že spolu
S nimi mám býti zastřelen. Jeden e mých kamarádů dovedl
však rusky a dosáhl toho, že jsem byl opět zařazen zpět
mezi mužstvo, jelikož jsem ve skutečnosti nebyl důstojní
kem ...“

Jan Winkowski vypovídá: Jakmile jsme se vzdali, byli
naši důstojníci surovým způsobem vybráni židovskými dů
stojníky GPU, kteří jim hrozili slovy: My vám už pomů
žeme. Četní polští důstojníci ještě krátce před tím strhli své
distinkce a snažili se tak zachránit svůj život. Všichni zbý
vající muži oddílu byli prohlíženi, zda mají pěstěné a čisté
ruce neb nikoli. Kdo měl ruce upracované, směl zůstat stát,
kdežto muži s pěstěnýma rukama, tedy i ti, kdož nebyli dů
stojníky, byli zavřeni rovněž důstojníkům. Byli pak odve
deni lesu. odkud jsme brzy nato slyšeli střelbu a výkři-
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ky. Bylo nám jasné, že odvedení byli všichni anebo někteří
zastřeleni.Jeden z důstojníků běželzpět, byl však bolševiky
opět chycen a před našimi zraky ihned zastřelen. Jelikož
nebyl okamžitěmrtev, přišel Žid v hodnostihejtmana, kopl
postiženéhobotou do hlavy a střelil ho ještě pistolí rovněž
do hlavy. S polskýmiŽidy se jednalo lépe, nemuselipraco
vat a nebylos nimi jednáno jako se zajatci.

Rus Ivan Gončorov byl zaměstnán ve Smolenskuna
nádraží. Mělpříležitostnahlížet do trestaneckýchvozů, kte
ré tam byly přesunovány. „Výhybkář jménem Ivanov On
dřej, který rovněž byl se mnou, vysvětlovalmi jednotlivé
distinkce, neboť dříve sám kdysi sloužil v polské armádě.
A tak jsem zjistil,že skorov každémz těchto vozůbyli dva
nebo tři generálovénebo jiní vyšší důstojníci.Měl jsem pří
ležitost osobněs těmito osobamimluvit. Mimojiné jsem se
ptal: Kam jedete? Nato jsem dostal odpověď:Na smrt. Vši
chni také vypadali stísněně a byli velmi bledí. Jak se po
zději povídalo,.byli tito důstojníci zastřeleni v katynském
lese.“

Červnové číslo anglickéhočasopisu „The Nineteenth
Century and After“ přináší článek známého publicisty
Voigta, ve kterém tento hraví: „Jak zdůvodníruské úřady
zmizenítěchto důstojníků,kteři byli válečnýmizajatci, jimi
střeženými?“Sovětskétvrzení, že pohřešovanípolští důstoj
níci padli v létě 1941do německéhozajetí, prohlašuje Voigt
za nevěrohodné;poněvadžby sovětská vláda byla v tomto
případě oznámilavěc polskéemigrantskévládě, když se ta
to koncem roku 1941nebo začátkem roku 1942úzkostlivě
v Moskvědotazovalapo osudu důstojníků. Místo toho bylo
se sovětské strany vždy tvrzeno, že všichni polští váleční
zajatci byli propuštěni z internačních táborů. „Rusko nese
odpovědnostza těchto 8300polských důstojníků, Rusko se
této odpovědnostinedovedlozbaviti.“

Voigt píše dále, že Sovětypo obsazenívýchodníhoPol
ska zavlekly více než milion polskýchžen, dětí a mužů do
vnitrozemí Sovětskéhosvazu a připravily jim úděl, který
„představuje strašlivou lidskou tragedii.“

„Mn i ch o v“ Poláků

Ale jak na tuto strašlivou lidskou tragedii odpověděli
spojenciPoláků? To je kapitola stejně tragická. Předseda
polských emigrantů se obrátil na Švýcarský Červený kříž,
aby v Katynu zjistil všechny okolnostitéto neslýchanéhro
madné vraždy. Stalina to ovšemstrašlivě rozčililo.Odpově
děl na to tím. že přerušil styky s polskouvládou emigrantů
v Londýně,jejího vyslanceRomeraze Sovětůvypověděl,ale
část vyslaneckéhopersonálu zadržel a postavil před sovět
ský válečný soud pro špionáž..Všichnipolští občané,pokud
se nalézali v Sovětech,byli prohlášeni za sovětské občany
a vydáni na milost a nemilost bolševikům.Ani dělníkům
polskýmse nevěřilo,pokud nebyli vyslovenýmikomunisty.
Všichni dělníci nekomunistébyli hromadně vytaženi z to
váren a zavřeni do koncentračníchtáborů. Polským komu
nistům pak nařízeno, aby utvořili „Unii polských vlasten
ců v Sovětskémsvazu“ a dali dohromadypolskouarmádu,
jež by bojovala v řadách armády sovětské.

Veškerá námaha Sikorského, aby spojenci se Poláků
zastali, byla nejen marná, ale vyvolaladokoncekroky proti
emigrantské vládě polské. Polským listům v Londýně pohroženo,že jim nebude přidělovánpapír, budou-lipsát pro
ti Sovětům, anglickému tisku zakázánopolskou otázkou se
zabývat a Sikorskému dáno najevo, že jeho pobyt v Lon
dýně není žádoucí.Nezbylomu než se svými věrnými rozbít stan v Egyptě.

To, coPolácinyní prožívají,to je druhý Mnichov,praví
prof. dr. Hermann Raschhofer v posledním čísle „Böhmen
und Mähren“. Jestliže Mnichov český byl na druhé stráně
považován za hanebný ústup demokracií před „násilím
mocnějšího“,jak jinak se dá označit hanebný ústup „demo
kracií“ před násilím, brutalitou a očividným hromadným
zločinem Sovětů? Tak slabé se cítí tyto demokracie před
silou sovětskou,že se nezmohouani na protest, ba ani na to.

aby se kterémukolipřání sovětskémuvzepřely.Poláci, kteří
měli hranice trojnásobnou garancií pojištěny, garancií an
glickou před vypuknutím války, pak smlouvouAnglie
s emigrantskíu vládou Sikorského a nakonec Atlantickou
chartou, vidí nyní, že budovali na písku, jako jsme to po
znali my ve dnech Mnichova.Také oni mají pocitmouření
na, který vykonal svou povinnosta může jiti. Pro první ga
rancii vhodilisvůj stát do víru války a prohráli ho: druhou
garancii stačilo rozbít zamračení Stalinovo a Sikorského
vláda musela balit kufry; garancie Atlantické charty po
tom, jaké nároky na Evropu vznesly Sověty, není už než
dokumentem šalebné demokratické hry velmocí s národy.
„Atlantickou chartu je možno od nynějška považovat za
překonanou“ —-prohlásil před nedávném zahraniční mi
nistr Spojenýchstátů, státní sekretář CordellHull. Mělaprý
ostatně vždý jen hodnotu provisorní, dokud se politicko-
vojenskýobzor nevyjasní.

Benešova dýka do zad Polákům a obrat
Moskvě

Současněs Atlantickou chartou se zhroutil jako dome
ček z karet „velký státnický plán“ Eduarda Beneše. Ume
polsko-českábyla vydávána v Londýně a Washingtoněpo
tři léta za geniálníplán „tajné protisovětskéhráze“ po této
válce. Sotva však poznal Beneš, že Stalin nežertuje, když
vzneslpožadavekna polovinudřívějšíhoPolska, dal odesla
li do Moskvy telegram o tisíci slovech, ve kterém se vý
slovně zříká jakéhokoli spoluautorství na nárocích polské
vlády emigrantské a pospišuje si ujistit Stalina, že s jeho
postupem vůči Polákům plně souhlasí. Snad si při tom
myslil, že mrzkostmůžesplatit mrzkostía že tento telegram
je jakousi morální odplatou za postup Poláků vůči Čechům
po prvním Mnichověna Těšínsku. Aby ani potom Stalin
nemohl být na pochybách,že hra s polskou tajnou hrází
protibolševickouje u konce,dal prostřednictvímsvého „za
hraničního ministra“ Huberta Ripky oficielně vypovědět
spoleks Poláky.

Mezitím staly se známy lajné části přátelského paktu
rusko-anglického ze dne 26. května 1942.Uvádíme body,
které mají pro nás zajímavost:

Bod 1. Nároky Sovětskéhosvazu na bezpečnosta
strategické hranice proti Finsku, baltickým státům, Pol
sku a Rumunskuse zásadněuznávají.Pokud jde o Irán,
byla uzavřena zvláštní úmluva.

Bod 2.Většinaúzemí,které leží podélruskýchhranic
nebo v blízkostiRuska,mezinimi Finsko,iístéčástiseverní
Skandinávie.Ce s k o-S1ov en s o. Rumunsko. Bulhar
sko a Jugoslavie,se uznávají za ruské zájmovésféry.

Bod 3. Jako ochrana proti budoucímútokům mocno
stí Osy se přiznává Sovětskémusvazu právo získávat
opěrné body a zřizovat posádky na podkladě »smluv o
pronájmu«.Sovětskémusvazu se dále zaručuje svobodný

. průchodz Baltickéhodo Severníhomořea z Černéhomo
ře do moře Středozemního.

Bod 4. V dodatku článku b) uveřejněnéhopaktů,
který opravňuje spojence,aby po zakončeníválky učinili
zvláštní bezpečnostníopatření proti útoku, se přiznává
Sovětskémusvazu právo vykonávat v dohodě s Velkou
Britaonií vojenskou á politickoukontrolu nad Finskem,
Německem,Maďarskem.Rumunskema Bulharskem.

Bod5.Oběsmluvnístrany se zavazujípostarat se, aby
nacionálně-socialistickýa fašistickýrežima podobnévlád
ní systémybyly v celé Evropědefinitivněodstraněny.

Podle této smlouvy spadá tedy také Česko-Slovensko
do zájmové sféry sovětské. Sověty mohou získávat u nás
i opěrné body a zřizovat posádky. To je ovšem první krok

plné bolševisaci,jak ukázal zřetelněosud států baltických.
Stačí první volby, aby v nich komunistickástrana za pod
pory mocnosti„výhradníhozájmu“ dostala většinu — a jak
se takové většiny dostávají, zvláštěkdyž každá jiná strana
může být prohlášena za fašistickou,není tajemstvím — aČesko-Slovenskoje rázem komunistické. Ovšem, když se
bude chtít vůbec na tuto volební proceduru čekat!Pan Ru
dolf Bechyně je přesvědčen, možno-li psu useknout ocas
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najednou, že je zbytečno jej sekat po částech. Navrhuje,
aby se Česko-Slovensko prohlásilo rovnou za část Sovětské
ho Ruska. Říká to slovy: My Češi a Slováci — to je moje
pevné přesvědčení — musíme vzhledem tragickým zku
šenostem starých i nových dějin českých hledat v í c e j
pouhé přátelské smlouvy se sovětskou
unií. Musíme ní nalézt státoprávní poměr. Je to
v zájmu našich nejdražších duchovních a morálních hodnot.
Kdybychom již byli ochotni za účelem nějaké federace
vzdát se jistých atributů naší stát ní su
verenity, pak vykonejme raději hned ce
lou práci než práci poloviční! Přičiňme se o uskutečně
ní veliké a odvážné výstavby, abychom dokázali, že jsme
hodni historické situace, která nás probudüa a schopni uči
nit pro ni vše, co je v našich silách.“

Našeptáváním demokracií evropskému
Mnichovu

Při tom ovšem Angličané a Američané v Turecku a
v jiných neutrálních státech dovedou vést řeči docela jiné.
Když Turci poukazují na to, že v tajné smlouvě se dává
Sovětům volný přístup do Středozemního moře turecký
mi Dardanelami, když poukazují na to, jak podle přání
Stalina letí dolů hlavy Sikorského nebo srbského generála
Michajloviče a krále Petara, když ukazují Turci na řeč Lit-
vinovovu, ve které se mluví o „jadranském státě“, přes který
Sověty nabudou přístupu do moře Jaderského, šeptají An
gličané a Američané důvěrně: Nic se tak horké nejí, jak se
to v diplomatické kuchyni upeče. Myslíte, že by nám An
gličanům bylo vhod, aby nám Sověty seděly na Suezu nebo
naproti Dôveru? Teď ještě chceme, aby se Sověty za nás
bily. Až bude čas, vytvoříme už nějaký ten útvar, který by
tu stál jako rovnocenná protiváha proti Sovětům a tvořil
hráz. přes kterou by nemohly!

Není pochyby o tom, že je mnoho Angličanů a Ameri
čanů. kteří by byli do té míry nešťastni, kdyby se Sověty
kdy v Evropě usadily. Ba, může se i naplno věřit tomu, co
říká v původní zprávě z Washingtonu švédský „Sozialdemo
kraten“, že kdyby USA a Anglie splnily Sovětům to, co jim
slibují, vyrostla by v Americe mohutná oposice a že už dnes
se tam tvoří silné hnutí protibolševické. A v Anglii podob
nou náladu prozrazuje citovaný už článek publicisty Voig-
ta, který vyvolal velkou sensaci v Anglii, neboť v něm se
vyjadřuje kritika Churchillovy politiky těmito slovy: „Do-
pustí-li Anglie, aby Sovětský svaz anektoval území spoje
neckého státu, Anglií garantovaná, stanou se mezinárodní
smlouvy Anglie bezcennými. Anglie pozbývá svého prestiže
ve světě a nakonec z toho vyplyne nevyhnutelně
nová světová válka. Evropu nelze rozštěpit v zá
jmové oblasti; zříci se východní a jihovýchodní Evropy zna
mená zříci se Evropy celé.“

Anglo-Američané předstírají neutrálům, že ještě dříve,
než se Rus na něco většího zmůže, vsunou se jako padací
mříž do východní Evropy a jejich vojska vytvoří mohutnou
vojenskou clonu, která řekne Sovětům: Až sem a dál ne!
I kdyby to šlo tak hladce, jak si to představují, ba i kdyby
Němci a Italové strčili ruce do kapsy a dívali se lhostejně,
jak Britové roztahují tuto clonu od Skandinávie až po Dar
danely, ani tehdy by nijak Evropu před bolševiky nezachrá
nili. Řekl to sám jeden jejich mluvčí (de Mares Bess v „Sa
turday Evening Post“) : V tom okamžiku bylo by nutno —praví Bess — aby ještě vyřídili Japonsko. Ale vyřídit Japon
sko znamená nasadit veškeré síly, které obě mocnosti mají

disposici. A zatím co by se všechno anglo-americké vojsko,
loďstvo a letectvo přelilo ke břehům Pacifiku, Sověty by si
mezitím s Evropou udělaly, co by samy chtěly — dovozuje
Bess. Mnohamilionovou armádu a hrdinného, bolševismem
nerozleptaného ducha Němců by Anglo-Američanům v
Evropě ovšem nikdo ničím nenahradil!

A tak Evropa, pokud ještě co čeká od Anglo-Američa-
*nů, čeká jen na svůj třetí „Mnichov“ —na kapitulaci Evro
py před bolševiky. Kapitulaci před běsy, kteří z řad náro

da vybírají lidi podle jejich jemných rukou a inteligentních
tvárí a střílejí je na pokraji lesa. Kapitulaci před duchem
zkázy, ze kterého se zrodil onen příšerný dokument židoy-
sko-bolševické mentality, jakým je román Žida Ilji Ehren-i
burga: „Trust na zničení Evropy“: „Deset metrů vysoké,
tanky nemilosrdně, jako válcem srovnávají se zemí domy,
muže, ženy a děti Berlina... V Kodani nezůstalo člověka
na živu... V Stockholmu se rozhostilo ticho jako v ráji.
Ale zato je ve Švédsku mnoho důležitých surovin: železa,
mědi, lesů ... Tu leží tnrtvý Řím s nesmírnou váhou tolika
staletí... Za plynového náletu na Paříž všechno prchá do
tunelů podzemní dráhy. Pod zemí se lidé drtí a zahryzují
do sebe navzájem. To je konec Paříže!... Několik roků sta-i
čilo, aby pevnina o 350 milionech lidí byla zničena. Ostatní
Evropané — a to nejen Němci — budou posláni na Sibiř
jako otroci do dolů!“

To jsou ty běsi, před kterými kapitulaci připravují
Anglo-Američané, ať už vědomě nebo nevědomě. Před nimi
pro Evropu je jen jedna záchrana: Vydržet s armádou Říše!

bojové společenství
Univ. prof. dr. Rudolf W ier er:

Velká Východní Asie

(Dějiny, idea předpokladu a perspektivyj

T / elká Východní Asie je pojmem pro většinu Evropanů,
V - zvláště vnitrozemských, ještě stále málo jasným. V ja-‘

ponské iniciativě, směřující organisování východoasijského
prostoru, se donedávna brzy spatřovala imperialistická snaha,
navazující na staré bojovné předsudky samurajů, brzy se
směšovala snaha sjednotili Velkou Východní.*Asn se sna
hami panasijskými (směřujícími nadstátnímu sjednocení
celé Asie), nebo se uvedenáT snaha docela považovala za
pouhý pláštík, skrývající živelné, vše ničící žluté nebezpe
čí. Poslední mínění pochopitelně nejvíce dráždilo fantasii
a bylo veřejností nekriticky ve fantastickém často podání
přijímáno.

Pohlédněme proto kriticky na vznik těchto názorů a
osvětleme si objektivně pravou podstatu snah, směřujících

Velké Východní Asii. Uvedené představy mají svůj původ
již v dávných dobách. Evropa od IV. století po Kristu po
dlouhých intervalech bojovala s vnilroasijskými mongolský
mi kočovnými kmeny. Kočovníci byli dlouho jedinými zná
mějšími představiteli žluté rasy. Naproti tomu znalosti o u-
sedlých kulturních národech východoasijských se omezo
valy na fantastické představy o Číně, zemi hedvábí a divů.
Pochod Hunů západu, který dal podle názorů dnes již hod
ně moderní vědou zrevidovaných podnět ke stěhování ná
rodů —měl příčinu v lom, že Hunové byli odraženi od Čí
ňanů. Neznámými zůstaly Evropě neustálé boje, které mu
sila podnikali čínská říše proti nájezdům vnitroasijských
kočovníků po celou dobu svého trvání, v intervalech, na
rozdíl od Evropy, daleko častějších. Evropa i po cestách
Marca Póla, který spíše polahodil fantasii než přesvědčil
rozum, jenom nedokonale rozeznávala nomády od východo
asijských kulturních národů. A přece byl obranný boj Číny
proti tatarskému dobyvateli velmi tuhý a poměrně dlouhý.
Japonsko pak docela koncem 13. století dvakráte úspěšně
odrazilo invasi Kublaje chána. Číňané zůstali hrdi na svou
tisíciletou kulturu a nikdy neuznali okolní kontinentální
národy asijské za sobě rovné. Přesto, že se Čína ocitla pod
cizí vládou (mongolskoíalarskou r. 1280-1368 a pak man
džuskou 1644—1912)a přesto, že se cizí dobyvatelé rychle
asimilovali a přijali čínskou kulturu, jazyk a státní zřízení,
zůstal v Číně vnitřní odpor proti dynastii „barbarského" pů
vodu.
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Doba koloniálních snah evropských

Doba zámořských objevů (r. 1516přišli Portugalci do
Kantónu, r. 1543do Japonska) seznámila Evropu s kulturní
mi národy Východní Asie, zvláště pak s Čínou, kdežto na
opak svět asijských kočovníků ji přestal zajímati. Východní
Asie se stává cílem koloniálního výboje, který arci při lid
natosti a státní organisaci, jakož i (u Japonců) při vojenské
zdatnosti národů se uplatnil jen v malém měřítku. Snadné
úspěchy, které měli evropští dobyvatelé na Sundských a
Filipinských ostrovech, t. j. v územích zeměpisně, národnost
ně i státně roztříštěných, vzbudily nedůvěru a ostražitost
Číňanů i Japonců. Tím si vysvětlíme naprosté uzavření
Japonska proti evropskému světu od počátku 17. století a
alespoň silnou isolaci Cíny od 18. století.

Rozmach kapitalismu v Evropě a USA vyvolal snahu zí
skávali vždy nová a nová odbytiště a nové zdroje surovin.
Kapitalismus nemohl snésti isolaci jakékoliv důležitější zá
mořské země proti cizině a tak pod rouškou zásady svobod
ného světového obchodu byla Čína nucena otevříti se zá
mořskému obchodu po opiové válce s Angličany z let 1838
až 1842.Čína se dlouho nemohla smířili se skutečností, že je
včleněna do nového světa vzájemné ostré konkurence ná
rodů a států, spojeného intensivně mezinárodními komu.
nikacemi, obchodem a státními styky. Tak se Čína vnitřně
rozkládala a ztrácela jedno území za druhým. Japonsko na
proti tomu přes svůj menší rozsah a skrovnější přírodní bo
hatství, při své dobré geopoliiické poloze a zvláště při jedi
nečně obětavém vlastenectví Japonců se stalo úžasně rychle
velmocí silnou průmyslovou výrobou a zejména brannou
moci.

V době zdánlivého vyvrcholení světového kapitalismu
před r. 1914se Čína stala republikou vnitřně rozvrácenou
nejen nesvorností politických vůdců a nekázní jihočínského
lidu, nýbrž i vlivem západních ideí, které čínští studenti po
návratu z Ameriky a misionáři anglo-amerických sekt ne
kriticky nasadili do zcela cizího prostředí čínského národa.
V Japonsku byly před světovou válkou národní i státní tra
dice příliš silné, než aby připustily rozvratné ideje západu

většímu vlivu. Přesto byl vliv anglo-amerického libera
lismu natolik silný, aby zvláště kruhy námořnické, průmy
slové a obchodní dosti intensivně svázal s Anglií jak po.
liticky, tak i hospodářsky.

Doba poválečného chaosu,- komunismus

Po světové válce, v níž Anglie ztratila do značné míry
svůj hospodářský' prestiž v Číně a ve východní Asii vů
bec, vnikly, hlavně do Cíny, ideje bolševismu, který obrat
né využil snah barevných národů po politické i hospodář
ské svébytnosti. Komunismus dosáhl nejen dočasných veli
kých úspěchů v jižní a severozápadní Číně, nýbrž dovedl
se uplatnili i v levém křídle národní reformní strany „Kuo-
min-tan" duchovního zakladatele moderní Číny Su n-J a i-
S e n a. Y pronikání komunismu do Číny můžeme lišili dvě
údobí: první údobí celkem nezastřené propagandy, která
chce dosáhnouti brzy viditelného úspěchu a údobí opatrněj
šího způsobu pronikání. Druhé údobí, charakterisované o-
becnou linií, vedenou jménem Litvinov o v ý m navenek
a Dimitrovovým pro vnitřní politiku, přinášelo Číně
ochotnou pomoc ruskou proti „japonskému imperialismu".
V této době Sověty docela zdánlivě trpí jistá vnitřní opatření
proti komunismu v Číně.

Čína byla sjednocena v letech 1926-30 hnutím politické
národní reformní strany „Kuo.min-ian". Koncem let třicátých
se ocitla Čína na rozcestí: buď měla navázali na staré tradi
ce mravní i kulturní, využiti vymožeností moderní civilisace
a zabezpečili svébytnost východní Asie ve spojení s rasově
i kulturně příbuzným Japonskem, nebo naopak měla ve spo
jení se Sověty bojovali proti japonskému vlivu a postup
ně podléhali rozkladnému vlivu bolševismu.

Japonsko, které po světové válce bylo připraveno oběma
anglo-americkými velmocemi na washingtonské konferenci
r. 1921-22 o výsledky své mocenské expanse, přemohlo jisté

slabé komunistické vlivy v zemi a zvládlo postupně i da
leko silnější vlivy „domácího" liberalismu. Zvláště vláda
nynějšího Tenna Hirohita, označená jako éra So-va, t. j.
zářící mír, přinesla vědomý obrat obnovení starých mrav
ních i kulturních tradic. Komunismus nalezl na východě, v
Japonsku, pevně stmeleném pojetím národa i státu jako
širší rodiny, ovládané Tennem — veleknězem mystického
původu — nesmiřitelného nepřítele. Tak došlo ke zřízení
státu Mandžukua v letech 1931-34 organisování vnitřního
Mongolska jako závory proti pronikání bolševismu do Číny.

Konečné stadium snah o novou organisaci Východní
Asie znamenal rok 1937,kdy došlo boji Japonska proti
Čankajškově vládě, spojené poměrně úzce se Sověty. Ja
ponci měli v tomto boji úspěch nejen potud, že dobyli po
lovinu čínského národa, ale i v tom, že starý spolupracovník
Sun-Jat-Senův Van-Čin-Vej s celým, rozhodně protikomuni
stickým křídlem Koumintanu opustil Čankajška a vytvořil ro
ku 1940národní vládu v Nankinu, která chce navázali na pů
vodní ideje Sun-Jat-Senovy a v jejich duchu spolupracovali
s Japonskem. Čankajšek musil již r. 1938se usídlili se svou
vládou ve vnitrozemském Čunkinu a je dnes omezen na
vnitrozemské hornaté a hospodářsky slabší provincie jihu
a západu.

Vznik a rozvoj myšlenky Velké Východní
Asie

Program organisované Velké Východní Asie byl formu
lován na počátku našeho století japonskými státníky Toj a-
mou, Komurou a Okumou. Tito chtěli ideově navázali
na staré tradice národů východoasijských s důrazem na sta
rou filosofii čínskou, která je právě v dnešním Japonsku
neobyčejně intensivně pěstována. Evropská civilisace měla
býti „brněním", nikoliv však mostem duševnímu ovlád
nutí Východu. Praktické důsledky této obrody zůsta
ly dlouho neujasněny; boj se silnými ideovými vlivy
západu nenechával propagátorům nového programu ča
su práci na cílech vzdálenějších. Tak bylo mož
no, že příznivec těchto myšlenek Sun-Jat-Sen, který ještě
na počátku světové války vyzýval Japonsko, aby se po boku
ústředních mocností ujalo iniciativy v organisování Východ
ní Asie, později aspoň na čas neodmítal pro emancipační
boj Východní Asie pomoc z rudé Moskvy.

Konkrétnějších rysů nabyly snahy o Velkou Východní
Asii v boji Japonská proti Čankajškovi, kdy byl formulován
r. 1937postulát těsnější spolupráce Japonska, Číny a Man
džukua. Konečně v r. 1940,kdy se již rýsovaly nové perspek
tivy v Evropě a kdy pravděpodobnost války Japonska proti
Anglo-Američanům vzrostla, formuloval zahraniční ministr
ministerstva knížete Konoje Matsuoka rozsah Velké
Východní Asie v tom smyslu, že ní má patřili J a p o n-
s o jako velmoc vedoucí, Mandžukuo, vnitřní (niko
liv vnější) Mongolsko, Čína s Tibetem a východ
ním Turkestanem (Sin-king), francouzská I n d o č í n a,
smluvně s Japonskem již spojená, Thai, Malajsko, ho
landské ostrovy Sundské, Filipíny a konečně Nová
Guinea s přilehlými souostrovími (Bismarckovým a Šalo
mounovým). Zřejmě tento program spojuje v celek živly raso
vě příbuzné, vzájemně spojené japonskou národní složkou,
složenou nejen z živlů mongolských, ale i malajských. Pro
gram Velké Východní Asie byl potvrzen smlouvou tří vel
mocí, Německa, Italie a Japonska dne 27. září 1940 a za
bezpečen zárukou vzájemné pomoci zúčastněných velmocí
proti eventuálnímu zásahu USA af v Evropě či ve Východ
ní Asii.

Konečně 8. a 9. prosince 1941zahájilo Japonsko, byvši
vyprovokováno, a jeho asijští spojenci (r. 1943 i národní
Čína) boj proti anglo americké politice, hospodářské a kul
turní nadvládě ve Východní Asii. V tomto boji se osvědčují
nejen mravní i hmotné síly japonského národa, nýbrž se
ukázaly i silné touhy ostatních národů, ať přímo či nepřímo
Anglo-Američany ovládaných, po emancipaci z cizorodého
panství (Malajci, Birmané).
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Snaha po zorganisování velikého prostoru odpovídá ve
východní Asii skutečným, ba životním potřebám národů.
Vlastní ostrovy japonské jsou osídleny 75 miliony Japonců
(181na 1 čtver. km) na území, které jen z části (necelých 20
procent půdy) se hodí pro neobyčejně intensivní a výnosné
zemědělství. Při ročním rychlém rozmnožování samotných
Japonců téměř o 1 milion lidí (zatím nepřihlížím ke Korej,
cům a jiným), je přímo železnou nutností postarali se o
„misku rýže" (odpovídá našemu „krajíci chleba") dorůsta
jícím a nastupujícím generacím. Japonci sami velmi správně
říkají na adresu Američanů, že byli jejích zásluhou (děly
lodí komodora Perryho r. 1853)„otevření evropské cřvilisace
a světovému obchodu". Japonci právem soudí, že je přiro
zeným důsledkem rozmachu populačního, který nastoupil
po umělém udržování stavu obyvatelstva na výši asi 27 mi
lionů po dobu 260 let (v letech asi 1600-1868), aby byly
hledány nové zdroje obživy, ať již přímým osídlením ne
obydlených, nebo řídce obydlených území, nebo zabezpe
čováním odbytišť průmyslových výrobků a získáváním

^ zdrojů surovin. V tomto směru ještě japonské ostrovy, chudé
přírodním bohatství, nutí expansi, která dosáhla tak
úspěšných výsledků v ostrovní Asii.

Podobný populační problém má Čína. Číňané rozmno
žují se o více než 3 miliony (při obyvatelstvu asi 420miliono-
vém) lidí ročně. Ještě nedávno vykonávaly „regulaci popula
ce" zaostalost v hygieně, časté povodně Hoangha, hrázemi
řádně nezabezpečeného, revoluce (revoluce Taipingů z let
1850—64 skosila přímo i nepřímo prý na 30 milionů
lidí) a regionální neúrody, osudné v zemi s příliš decenira-
lisovanou správou a slabou železniční sítí.

Uvážíme-li, že USA, Kanada a Australie (poslední dva
velkoprostory, veliké každý asi jako celá Evropa s hustotou
obyvatelstva 1 na 1 čtv. km), vyloučily skoro úplně „rasově
nežádoucí" Asiaty z přistěhovalectví, přes všechno svoje
sektářské nadšení v boji proti „nacistickému a rasistickému
barbarství a novopohanství", chápeme nyní, že tato vlastně
první pravá válka světová je živelní katastrofou, kdy vy
buchuje tlak populačního přebytku proti umělým závorám,
postaveným před poloprázdnými prostorami. Zvláště Japon
ci, kteří nesnesou klima studených severoasijských území
a Číňané z jižních provincií, které nelze usídlili v pustých
pouštích a velehorách střední Asie, jsou přímo ztělesněním
této živelné síly.

Poučení pro Novou Evropu

Evropa vidí dnes, že Velká Východní Asie bojuje o svou
lidskou existenci. Vitální boj národů se nedá popírově re-
gulovati konstatováním, že na tom či onom kontinentu či
území přistál dříve pan kapitán X. nebo Y., nebo, že se
Anglo-Američané ukázali úspěšnějšími (užívejme vždy „věc
ných a objektivních výrazů") v „negativní regulaci popula
ce" Indiánů, Praausíralanů a Polynesanů kořalkou, zavádě
ním nevhodných obleků, zavlékáním nakažlivých nemocí
a ztlačováním domorodců do klimaticky i hospodářsky nevyhovujících reservací. Tím méně lze obmezovali expansi
východoasijských národů, přímo živelně nesenou populač
ním rozmachem, tím, že se pokrytecky zneužívá křesťanských
zásad, které přece populačnímu rozmachu vybízejí. Je dále
faktem, že věda zjistila, že je-li zeměkoule schopna uživili
za dnešních předpokladů technických i výrobních alespoň
6 miliard lidí (trojnásobek dnešního stavu lidstva podle
Aloise Fischera, jenž zrevidoval podobné výpočty Alberta
Pencka), je Japonsko vlastně již přelidněno a Čína i se svý
mi dřívějšími částmi se maximálnímu únosnému zalidnění
rapidně blíží.

Nová Evropa zná význam rozdílů rasových a z nich vyplývajících rozdílů kulturních, politických a někde i do
cela

_
hospodářských. Proto se nechce dáti strašili pokrytec

kými hrozbami Anglo-Američanů domnělým nebezpečím zVýchodní Asie hrozícím. To tím spíše, kdyžtě Evropa dobře
poznala právě nedávné nebezpečí vnitroasijské stepi. Nová

Evropa se naopak poučila o lom, že bude pro národy nej
lépe, zůstane-li každý velkoprostor a každý národ věrný
svým zdravým základům národní tradice a odvrhne-li in
dividualismus, rozkládající celistvost národa a ohrožující
populační rozvoj rodin. Vnitřně ideově silná, nadstátně do
bře zorganisovaná a rasově očištěná Nová Evropa se nemusí
obávati ani vymírání obyvatelstva, kdyžtě již poznala po
pulační rozmach nového Německa, ani domnělého žlutého
nebezpečí, když ještě jasně před sebou vidí nebezpečí rudé.
Naopak, hodnotné vlivy evropské se ve Východní Asii v
budoucnosti daleko lépe uplatní, nebudou.li zapřažený do
anglo-amerického šiku expanse: misionář —kupec - kolo
niální dobyvatel. Naopak je však jasno, že vnitřně nejed
notná Evropa stejně jako rozháraná východní Asie, hospo
dářsky „usměrňované" Anglo-Američany a rozkládané
moskevsko-židovskou propagandou, by se nutně musily
zmítali v chronicky se opakujících bojích politických a ho
spodářských a ve vzájemné nenávisti národů, náboženství
a rasi

ze sovětského ráje

Rudolf Hudec:

Věda a pokrok v Sovětském svazu

"Tf dykoli se za časů tak zvané demokracie diskutovalo o
XX_neutěšených poměrech v Sovětském svazu, vždycky
se našlo dosti jednotlivců z řad t. žv. inteligence, kteří do
vedli najiti rebusovité výmluvy pro sovětský režim. Fysic
ká i duševní bída, do níž už v prvních letech uvrhli bolše
vičtí vládcové lid v Sovětech, hrůzné události, nimž takřka
denně docházelo na různých místech SSSR,to všechno prý
se musí dostavili při každé revoluci. Říkalo se mnoho krás
ných slov o revolučním kvasu, z něhož se prý rodí nový
člověk. Když se situace nezměnila ani po patnácti a dvaceti
letech vlády bolševiků, přišli Židé a bolševisující inteligen
ce na novou kouzelnou formulku. Říkalo se: „Je sice pravda,
že v SSSRje určitý sociální a hospodářský chaos, ale musíme
si povšimnouti, jakých ohromných pokroků dosáhl v Sově
tech průmysl, jaké výše dostoupila technika, jaké gigantic,
ké podniky byly tam uskutečněny i za tohoto chaosu. Po
hleďte jen na pokrok, jaký udělalo zemědělství v používání
strojů, jakých výsledků tam docílila věda lékařská, obdi
vujte se úspěchům polárních výprav, uvažte, jakých archeo
logických a přírodovědeckých objevů tam bylo dosaženo.
Pohleďte na bolševický školský systém, který každému
schopnému člověku umožňuje bezplatně vzdělání, na vě
deckou a uměleckou svobodu, jaká tam při tom všem vlád
ne." Až na malé výjimky, byla to lež Židy vymyšlená a
bolševisující inteligencí jako pravda šířená. Měly se tak
jaksi omluviti zločiny, jichž se sovětský režim po více než
celá dvě desetiletí dopouštěl ničením kulturních statků a
vražděním inteligence. Tímto druhem propagandy se mělo
světu vštípili přesvědčení, že se v Sovětském svazu odehrá
vá něco velikého, co jednou přinese nesmírný prospěch
všemu lidstvu. Mnoho lidí v různých evropských zemích a
pohříchu i lidí skutečně vzdělaných, kteří třeba s bolševis-
mem neměli ničeho společného - věřilo, že se v SSSR z
krve a bídy desítek milionů obětovaných lidí zrodí blaho
byt příštích generací.

To všechno byla jen utopie, jak to musil doznati každý,
kdo byl i jen krátký čas v Sovětském svazu a měl oči
vidění. Musili to doznati také všichni bolševisující intelek
tuálové, kteří se tam podívali, třebas byli před tím pěli
hymnické chvály na sovětský pokrok. V SSSRnení vědy v
pravém slova smyslu, nýbrž jen pavěda, organisovaná Židy
v marxisticko-leninovském pojetí. Není tam také skutečné
kultury. To vše se tam dávno zhroutilo vinou bolševického
režimu a následkem vyhladovění a vyvraždění vědeckých
pracovníků. Nejen materiální, ale i duchovní statky žerné

J2 —-168



Přítomnosti

byly bolševiky vypleněny. Tím byla na nedohlednou dobu
xničena možnost každé skutečné práce. Ptáme se: Je možné,
eby existovala věda v zemi se zpustlými městy a vesnicemi,
kde vše, co tam bylo krásné z dřívějších dob, je buď zniče
no nebo zchátralé? Je možná věda ve státě, kde se všechno
řídí dávno překonanými formulkami Židů Marxe a Engelse?
Kde gigantické podniky, jimiž se bolševici vždy chlubili
cizím delegacím, byly vybudovány inženýry a představiteli
kapitalistických států na západě a americkými kapitalisty,
jimž bolševici poskytli koncese, kde lid po víc než dvě de
sítiletí jen strádal a neměl ani nejnutnějších potřeb živo
tu, kde skuteční učenci hynuli hladem, tam nemohla býti
živná půda pro vědu, skutečné umění a technický pokrok.

Jen v prvních letech bolševické vlády bylo tam po
vražděno tisíce pracovníků všech vědeckých oborů. Jme
nujeme jen namátkou některé z nich. Profesor F.F. Kokoškin,
věhlasný právník, . . Nasarevskij, vynikající historik,
byli bolševiky ubiti, znamenitý fysik A. P. Koli byl zavraž
děn rudoarmějci v Hostově. Stejný osud sdíleli: Slavný lékař
a rektor university v Oděse S. V. Lavašov, profesor a bý
valý ministr kultu M. A. Sverov, profesor Florinskij z Ky
jeva, známý slavista a znalec ethnologie slovanských ná
rodů, byl rovněž zavražděn. Mineralog světového jména,
profesor Armasovskij byl také zavražděn. Profesor . M.
Nikolskij, věhlasný znalec římského práva, byl zastřelen
bolševiky v Petrohradě a jeho mrtvola byla hozena jako po
trava pro tygry v tamní zoologické zahradě. Bolševiky byli
zastřeleni dále profesor A. S. Vjasigin, vynikající historik,
slavný filosof J. Denisov, vynikající matematik profesor A.
Volkov, profesor hydrauliky A. L Astorov z Moskvy, vyni
kající pedagog a literární historik profesor Alferov z Mo
skvy, známý technický badatel profesor A. N. Bykov, archeo.
log profesor M. J. Bulycov z Kalugy, profesor slovanských
dějin P. A. Zabolockij, slavný právník profésor M. S. Ta-
gancev, vynikající geolog profesor Prochorov, známý orien
talista prof. Meervard, autor dějin Kavkazu prof. A. Miller,
zakladatel praehistorické chronologie Sibiře prof. Tepluchov,
archeolog Umjakov, matematik Kasačin z Moskvy. Bolševiky
byl ubit i známý puškinista a objevitel Puškinova díla prof.
M. D. Beljajev. Dále byli bolševiky ubiti: vynikající ethno-
graf a autor díla o Kirgizech prof. A. N. Gharusin, vynikající
profesor národního hospodářství J. Ch. Ozerov, matematik
D. F. Egorov z Moskvy, největší ruský učenec, znalec středo
věku a historik prof. D. N. Egorov, autor ruských dějin hi
storik S. F. Platonov, věhlasný historik umění S. M. Kasna-
kov, slavný filosof D. W. Boldyrev, známý praehisiorik a
znalec Povolží profesor Rau, historik N. N. Borotkin, vyni.
kající lékař prof. Bol, profesor historie M. K. Lubavskij, bo
tanik prof. R. E. Regel, známý egyptolog F. . Hess, geolog
E. D. Stratonovič. V pravém slova smyslu hlady nechali
bolševici zemřít sta a sta vynikajících vědeckých pracov
níků, jako světoznámého dramatika a slavistu, profesora pe
trohradské university, A. Sachmaíova, známého historika A.
S. Lappo-Danilevskáho. Hlady zemřeli také historikové Cerno-
pjatov, Sibiricev, Filipov, dále známý matematik Przevalski,
a vynikající asyriolog kníže B.M. Sachovskij, archeolog prof.
G. V. Arzeniev, slavný orientalista prof. . A. Turajev, prof,
lékařství N. F.Golubjev, známý historik M.A. Diakonov, a D.
J. Molinin, vynikající praehisiorik A. N. Narzev, bývalý mi
nistr lidové osvěty prof. G. E. Senger, známý filosof prof.
M. Lopatin z Moskvy a historik S. M. Siromjatnikov. Sebe
vraždou skončilo několik set učenců, kteří nemohli snésli
bolševického teroru. Je mezi nimi známý vynikající biblio.
graf prof. Ulijaninskij, technolog prof. ing. V. S. Trofimov,
světoznámý matematik prof. A. M. Ljapunov, vynikající
psycholog D. Y. Viktorov, a mnoho jiných vynikajících
mužů vědy. Tisíce významných pedagogů zůstává nezvěst,
ných, tisíce jich před bolševickým terorem uprchlo do ci
ziny. Poznáváme, že jména zde uvedená jsou jen částí se
znamu, který v březnu 1933 uveřejnil ve Francii profesor
V. Cernavin, ale i jeho seznam zachycuje jen nepatrnou
část vědeckých pracovníků, kteří byli v prvních patnácti
letech bolševické vlády pobiti nebo zemřeli hladem a se
bevraždou. '

Jak je dovoleno vědcům pracovat

Kdo by chtěl za těchto okolností věřiti povídání o tom,
Se v Sovětském svazu kvete věda a kulturní život? Z vě
deckých pracovníků zůstala jich na sovětském území jen
hrstka, a lato hrstka, chce-li žiti, se musí v potu tváře sní
žili, aby jejich bádání se rozvíjelo přesně v duchu spisů Židů
Marxe a Engelse. Celá práce nových sovětských učenců se •
točí kolem toho, jak nalézti pro to či ono odůvodnění v Le
ninových spisech, nebo jak přizpůsobili vědecké poznatky
výrokům Stalinovým.

A tak se setkáváme v Sovětech s vědou velmi podivnou. .Našli se na příklad fanatikové, kteří se rozhodli přebudovali
lékařskou vědu na základech marxisticko-leninovských theo-
rií. Na schůzi sovětských chirurgů přednáší na příklad bol
ševický vědec na thema „Marxismus a chirurgie". To není
Vtip, to jsme si přečetli v hlavním bolševickém orgánu,
moskevské „Pravdě". Ryze marxistický názor zasahuje v so
větském lékařství všude, ar jde o otázky Venerologie, der
matologie nebo neurologie. V tomtéž duchu jsou vedeny
i lékařské časopisy. Ať jde o epidemiologii, nebo mikrobio
logii, vždycky při tom musí býti nějaké Marxovy a Leni
novy formulky. Jen takové obory vědeckého bádání jsou
marxismem v celku málo dotčeny, kde by praktikování
marxistických formulek mohlo ohrozili sovětský stát a jeho
vládce. Vědecké výpravy do polárních krajů, o nichž se
vždy tolik psalo jako o ohromných vědeckých podnicích,
jsou snad jediné vědecké podniky, při nichž se příliš ne
užívá marxistických formulí. Třeba ovšem podotknouti, že
podobné výpravy byly pořádány dávno před bolševiky.
Bylo to nutné v zájmu hospodářství země.

Co říci na příklad tomu, když časopis sovětských lékařů
přináší veliký článek pod názvem: „O čistotu marxisticko-
leninských iheorií v chirurgii", nebo když časopis profesorů
přináší článek pod názvem „Stanovisko komunistické strany

matematice". Co možno si myslili o sovětské vědě, když
ve „Sděleních vědeckého experimentálního institutu pro
stavbu strojů a obrábění kovů" píše tovaryš Gubkin o mar-
xisticko-leninské iheorii o kovárnách mimo jiné: „Nesmí se
zapomínati, že za těchto podmínek ani jediný technologický
proces se nesmí uskutečnili, není-li dostatečně marxisticky
odůvodněn, bez tohoto odůvodnění nesmí také býti žádný
stroj postaven, tím méně býti objednán z ciziny". Tato mar
xistická demagogie se objevuje ve všech vědeckých obo.
rech. Nejinak je tomu i ve školství.

O tom nás poučuje celá řada spisů sovětských pedago
gů, mezi nimi zvláště zprávy tak zvaných cestujících lekto
rů. Učí se podle všech možných method, proponovaných
Marx-Leninovým institutem pro pedagogii. Výsledek je však
více než ubohý. Y komunistickém časopise „Na cestě nové
škole" (Na putjach.k novoj škole z r. 1932), stanoví paní;.
Krupskaja, vdova po Leninovi, podle kterých spisů z doby
před válkou možno na sovětských školách vyučovali o lite
ratuře. Při tomto stanovení byly uznány jedině ty knihy,
o nichž Lenin kdysi pochvalně mluvil nebo psal. V sovět
ském školství vznikl jakýsi kult svátých. V roli svátých tu
vystupují tito „svati": Lenin, Stalin, Marx a Engels. Ti, kteří
kdysi byli proti těmto „svátým", jsou líčeni jako nesmyslní,
nepolepšileliíí lidé z temných dob inkvisice. Není možno v
krátkosti vylíčit ta sta bolševických experimentů se školou.
Vyžadovalo by to celé knihy. Možno jen konstatovat, že ú-
padek školního vzdělání a protináboženský boj vrhly so- ,větský lid, pokud jde o úroveň vzdělanosti, o sto let zpátky.

Vědec a civilisační ideály bolševiků

Jak vypadá vědecká svoboda, toho dokladem je, že v
Sovětském svazu byla ze všech knihoven vůbec vyloučena
některá díla filosofická a postavena na roveň knihám kou
zelníků a snářům. Mezi filosofy, jichž díla je v SSSR.zakázá
no čísli, nalézají se mimo jiné Descartes, Kant, Plato, Spen
cer, Schopenhauer, dále Langovo dílo „Dějiny materialis,
mu", James „Psychologie" a nesčetné množství iiných. Tak
je tomu s literaturou ve všech vědeckých oborech. Sovět
skou vědu charakterisuje nejlépe výrok židovského komi-
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saře lidové osvěty Lunačarského, učiněný v r. 1929, který
řekl na přednášce v sovětské akademii věd toto: „Pro naší
dobu jest věda bez marxismu něco podobného, jako ná
boženský světový názor, který zamítal učení Galileovo. ^Je
to poloviční věda, která může poskylovati jen poloviční
vzdělám. Proletariát nemůže se přirozeně spokojili s nědou,
která hověla jen potřebám měšťácké společnosti." {Viz
„Izvěstija" č. 29. z 3. února 1929.)V důsledku těchto názorů

na vědu byly do všech vědeckých děl, do vědeckých před
nášek vpašovány formulky q třídním boji a sovětská vědec
ká literatura se stala během času jakousi literaturou lži. Po
dobně je tomu v životě kulturním. Věda a pokrok jsou všu
de ubity. Nejvyšším cílem bolševické pedagogiky je „kolek
tivní člověk". Celá výchova dětí děje se v duchu kolekíi-
vismu. Ač skutečná věda je ubita, mluví se stále o ohrom
ném pokroku ve výchově člověka. Pedagogická theorie
kryje se ve všem s cíli židovské státní moci. Atheismus, .
lektivismus, internacionalismus, třídní boj, světová revolu
ce, boj člověka proti člověku, jak to určuje theorie o třídním
boji —to jsou civilisační ideály bolševiků. Věda i morálka
jsou podřízeny zájmům proleiářského třídního boje, což nej
lépe vyhovuje židovským vládcům. Bolševická pedagogická
theorie říká, že věda a škola vychovává z dětí „budoucí
vládce přírody", ve skutečnosti však z nich vychovává jen
budoucí otroky 2idů.

Český učenec prof. dr. Jan Slavík, který byl třikráte
na návštěvě v Sovětském svazu, napsal v publikaci „Po
třetí v sovětském Rusku", která vyšla v Praze v r. 1932,kdy
se z této své cesty vrátil, v kapitole „Zkřivené představy",
o balamucení sovětských čtenářů bolševickým tiskem mimo
jiné toto: „Výsledkem jsou pokřivené představy průměrné
ho sovětského občana o dnešní Evropě. Představuje si, že
jen mizivá menšina žije v zločinně naloupeném blahobytu,
zatím co většina strádá více než on, obyvatel sovětského
státu. Ze jsou v sovětských městech zpustošené domy a
hrozné byty? V kapitalistickém světě je hůř! Ze v Sovětském
svazu vládnoucí strana nedělá okolků se svými odpůrci?
V buržoasních zemích stoupenci komunismu jsou vražděni
na potkání. Ze v Rusku je krajní nouze o potraviny? V ze
mích zahnívajícího kapitalismu lidé padají hladem na ulici
atd. Pod vlivem takových informací pokleslo měřítko život
ní úrovně i v kruzích inteligence. Mluví se o mnohých
věcech, jako by se rozuměly samo sebou, zatím co v ci
zinci budí úžas."

V jakých poměrech žijí učenci Sovětům oddaní, o tom
říká dr. Slavík v téže kapitole své publikace toto: „Starý
petrohradský profesor, Sovětům oddaný, jehož jsem se vy
ptával na poslední osudy stařičkého historika a sociologa
Karějeva, vykřikl s enthusiasmem: Karějev? Pracoval do
posledních okamžiků. Ještě krátce před smrtí podal si žádost
za příděl papíru na nějaké pojednání". Osmdesátiletý uče
nec, chce-li psáti vědeckou siaf, žádá za příděl papíru.
Ztrnul jsem, ale můj informátor naprosto necítil, že by v
žádosti za několik archů papíru bylo něco nezvyklého."

V kapitole „Strach" téže publikace líčí prof. dr. Slavík
stálý strach a polekanost sovětských vědeckých pracovníků
takto: „Požádal jsem telefonicky známého profesora, abych
ho směl vyhledali za účelem informací vědeckého rázu. Ve
smluvenou hodinu přijal mne v pracovně, kde seděl mladý
muž, nadějný to adept vědy, jak mi byl představen. Vchází-
li nový návštěvník, první se poroučívá. Mladý muž však
zůstal a může býlí pro všechny případy svědkem, že starý
učenec mluvil o sovětské vládě výhradně dobré věci, že
mluvil s nadšením o vyrůstajících městech na Urálu, ač
technika byla opačným polem jeho vědeckého oboru." V
dalším říká v téže kapitole: „Doba pětiletky, třeba z ciziny
s® volají buržoasní technikové, přinesla pohromu vědcům
oborů humanitních, jejichž nemarxistická ideologie je ne-potrebnou, ba škodlivou. ' To jsou jen nepatrné ukázky
z pozoruhodného spisku prof. dr. Slavíka.

Ve šlépějích Potěmkina
Mnoho se u nás kdysi psalo a mluvilo o technické výspě ostí Sovětů. Mnohý náš člověk, který nevěděl, kde je
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v Praze chrám sv. Víta, byl pyšný na své vědomosti o stav
bách v SSSR.Mnohý náš levicově orientovaný intelektuál
byl pevně přesvědčen, že před bolševiky vůbec neexisto
val takový pokrok v technice, jako za bolševiků v SSSR,že
nebyly žádné údolní přehrady, turbiny, petrolejová potru
bí. A to jen proto, že každá sovětská stavba byla zúmyslně
fotografována zdola, zepředu i zezadu a z nezvyklých zá
běrů se pak sestavovaly fotomontáže. A zásluhou těchto
montáží se i z té nejobyčejnější bolševické stavby udělal
„technický zázrak", který pak strašil ve všech ilustrovaných
časopisech světa. A nad takovými obrázky pokyvovali bez
radně hlavou i mnozí z odpůrců bolševismu, říkajíce: „Něco
v tom je". Ve skutečnosti šlo většineu o díla průměrná —gigantická byla jen reklama, jež šířila jejich falešnou slávu.

Ve všech oborech lidské práce, ve vědě i v kultuře šli
bolševici ve šlépějích Potěmkina blahé paměti. Jestliže Po-
těmkin předváděl užaslé carevně obratně rozestavené ku.
lisy, jež vydával za nově založené osady — bolševici šá
lili podobným způsobem důvěřivé cizince, jimž ukazovali
ojedinělé okázalé novostavby, odvádějíce je tak od po
dívané na bídu pracujícího lidu. Na velké životní dílo
Lessepsovo si nikdo nevzpomněl, nebylo tak důmyslně fo-
tografováno jako Dněprostroj. Jen málokdo věděl, že plán
Dněprostroje byl vypracován ještě před světovou válkou
carskými inženýry. Ze carští inženýři vybudovali železniční
trať Petrohrad-Moskva, že vybudovali sibiřskou magi
strálu. O tom se nikde nepsalo. Důležité bylo jen to, co
dělali sovětští inženýři. Podobně to bylo i s vědeckými
pracemi. Mluvilo se vždycky jen o sovětských učencích —pracujících v duchu marxismu a nemluvilo se o vynikají
cích učencích z doby před bolševiky.

A právě tak, jako byla zfalšována technická vyspělost,
byla zfalšována i vědecká práce, jež byla zapřažena do
úkolů propagačních. Okázalé vědecké expedice přírodově
decké byly pořádány ne pro badatelské výsledky, ale proreklamu bolševického režimu. Zatím co nějaká výprava
sovětských archeologů nalézala někde v asijských pouštích
zbytky starých opuštěných paláců, v Moskvě se vesele
bořily staleté stavitelské památky, jež byly nenahraditelné.
Tento paradox je dosti výstižnou ilustrací kulturních zmat
ků. Zatím co hledali sovětští učenci v pouštích stopy dáv
ných kultur, zásluhou bolševického hospodaření se celá
rozsáhlé krajiny měnily ve skutečnou poušf. Zatím co sovětská propaganda se chvástala relativními výsledky reklamně zneužívané sovětské vědy, bolševičtí vladaři při.
pravovali plán, jak zničili evropskou kulturu.

debata

Jdeme na zkušenou

Kamarádí práce
T)řed několika lety, kdy jsem prvně vstoupil jako kon-

-L struktér do kanceláře větší strojní továrny, počal se
utvářet můj praktický životní názor. Na živých příkladech
jsem pozvolnadospíval trpkému poznání,že ne schopnosti
a pracovitostjsou rozhodující získánívedoucíhopostavení
nebo úspěchu v životě, jak nás tomu učil profesorna střed
ní škole.

Život v několika podnicích mě až příliš jasně poučil o
karakteru zaměstnance, člověka s vyamputovanou páteří,
z něhožhrůza před nezaměstnanostíudělala tvora, přijíma
jícího bez odporu každou formu teroru a znásilňovánílid
ských práv.

Ve chvíli, kdy jsem po prvé v životě usedl do berlínské
městské dráhy, byl jsem zachvácen trochou světoběžnické-
ho sebevědomí,jaké pozná snad každý člověk,který sé do
stane do světa.

Ještě jednou jsem provedl přehlídku svých dvouletých
zkušeností,získanýchstykem se třemi zaměstnavatelia při
šel závěru, že už mě nic nového nemůže překvapit.
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Ale již pohled z velké vzdálenostina obrovskébudovy
a stavby mého budoucíhopracovníhostanoviště,provedené
podle nejmodernějšíchzásad hygieny a racionalisacepráce,
mě přesvědčil, že něco podobného jsem ještě nikdy ne-i
spatřil. I vnitřek budovy, jedné z obrovskýchelektrotech-!
nických továren, předčil mé nejrůžovější představy.

Pochopil jsem ihned, více instinktem nežli rozumem,že
tak musí vyhlížet místo, které je zasvěcenopráci a lidské
mu tvoření, má-li být dosaženonejvyšších výkonů,v kte^
jrémkolivoboru.

Výtahem projíždím kolem obrovských vzdušných sálů
s nádherným osvětlením,zkušeben a laboratoří, které dý«
chají čistotou a pořádkem.

Vnitřek správní budovy je ztělesněnímorganisace.Vše-í
chny kanceláře jsou očísloványpodle přesného programu,
u každého vchodu zřízenec,který dává informace stručné,
ale přesné a srozumitelné.

Němčinu ovládal jsem v té době zpola. Nikdo se však
Ironicky neusmíval, když jsem přistoupil okénku osob-:
ního oddělení a trochu kostrbatě vysvětloval své přání.

Cekání žádné, ujímá se mě ihned sympatický úředník
vybroušenýmchováním.
„Vysvědčenínám nemusíte předkládat. Předpokládá se,

že to, co jste napsal do těchto formulářů je pravdivé. Má-:
tne vám natolik důvěru, abychomto předpokládatmohli.“

Při těchto slovech sedí můj budoucí šéf za psacím sto
lem a jeho jednání je tak skromné a nenucené,že mi spíše
připadá jako by byl mým budoucím kamarádem.

Po skončenípřijímacíchformalit mě provádí po továrně.
Ukazuje a vysvětluje a jeho výklad je prodchnut vnitřní
radostí a opravdovostí.Vidím,že zde se děje něco ohrom-
něho. Vidím obrovský karusel v pohybu, ovládanýúplně z
jiného místa továrny a mám dojem,jako by se zde otáčela
celá továrna. Vidím ohromující organisaci sériové výroby,
jeden výrobní proces zapadá do druhého v takovém sledu,
že snad už není možno docílit většího využití každé vteři
ny. A přece na každém třetím sloupu visí schránka na ná
vrhy ke zlepšenívýroby.

„V každém člověku na světě je něco. čím mě může po-*Bčit,“ říká slavný filosof.
Vědecky řízený podnik dává každému i nejpodřadněj

šímu dělníkovimožnostuvažovato své práci i o práci ostat
ních a každý má právo vhodit svůj návrh, svůj nápad do
této schránky a jen malé procentotěchto návrhů je vráceno
jako neupotřebitelné.

V šedesátémoddělení hvízdá a víří ohromný větrník vnejvyšších'obrátkách. Pevnostní zkouška!Lano a dohlíže
jící dělník nám zakazujívstoupit. Život lidský a zdraví pracujícíhočlověka je vysokouhodnotou a nesmí být ohrožen
nedostatečnýmdodržovánímbezpečnostníchpředpisů.

Můj šéf hovoří s dělníkem opět s onou nenuceností askromností. Oba mají v obličeji zapsaný výraz práce.
Teprve po několika měsících počínám chápat a vidět

schopnosti vrchního inženýra, který mě přijímal.
Přichází čas od času do kanceláře, kde pracuji, zastaví

ee u každého rýsovacíhoprkna a několika rychiými tahy
měkkou tužkou na výkresepomáhánám z problémů, o kte
rých bychom třeba musili uvažovat několik hodin.

Nenutí, nenařizuje. Jeho skromnostje neodolatelná.
„Promyslete si tu věc dobře. Máte- lepší nápad, udě

lejte to jinak.“

_
Víme vždy přesně, ve kterou dobu navštíví naši kance

lář. Jenomže očekávámeto s potěšením,protožekaždá jeho
rada a změna výkresu přináší ulehčení práce a skutečnou
hodnotu:

Vývoj lepšímu, dokonalejšímu.
V jeho mysli není ani stopa neupřímnostinebo slidičsíví.

Nevstupuje do kanceláře jako duch, aby se v následujícím
okamžiku objevil za zády konstruktéra, který právě čistí
rýsovacípero a nepracuje.

Není to ani potřeba. Kancelář je místem kamarádů
práce.

Je mi někdy až podivné, když vidím tu spoustu práce
a ten stálý vývoj vpřed, když vidím to železnéúsilí, které
zdvojnásobujea ztrojnásobujedenní výkon a uvádí vše tiše
do tak tiše úžasného tempa, když vidím inženýra pracovat
denně tak intensivně a přesně; zdánhvěbez námahy jde je
ho výkon až za mez lidských schopností.

Jak správný je název mých kolegů — kamarádi práeel
V obličeji každého z nich je však zapsánoještě cosi ji

ného. Snad právě to je vede onomu železnému úsilí a
tempu práce, snad právě to dává jim zapomínat na vše
chny těžkosti a strasti, které se kladou do cesty každému
tvoření člověka.

Je to vědomí, že jejich práce je součástí velikéhoboje,
kteiý dnes Německovede za svobozeníEvropy.

Bruno B o še (Berlin).

Proč se utíkalo od řemesel?

Pozoruji pohyby svého přiděleného nového kolegy na
jedlejším stroji, který po přeškolení byl mi přidělen.
Úsměv šlehne mojí lící, jak nepraktickými pohyby si po
číná při své práci. Ne proto, že snad bych si ho nevážil.
.Cenímsi každého člověka, kterému se práce libí a který

ní nalézá zalíbení a pochopení,že dnešním úkolem kaž-
,déhočlověka je pracovat, pracovat a zase pracovat.

Líbí se vám tato práce? — táži se kolegy.Ano, je velice
zajímavá — zní jeho odpověď.A dále se dovídám,že stu
doval v Pardubicích gymnasium, kde ve druhém ročníku
propadl a odešelna hlavní školu, poté studoval v Chrudimi
obchodníakademii,kde zase opakovaltřetí třídu. Po zkouš
ce dospělostivystřídal několik míst u různých firem, kde
byl po zkušební lhůtě propuštěn. Několik roků mamě hle
dal místo odpovídajícíjeho vzdělání.Nyní pracuje jako pře
školený řemeslník a tato práce se mu líbí. Lituje jen, že
jeho rodiče chtěli, aby šel studovat, když sám pomýšlel na
řemeslo,které ho lákalo již odmládí.Ke studiu pocítil jakýsi
odpor, studoval bez chuti a 3 roky, které ztratil při opako
vání, nemůže již nikdy v životě dohonit,jelikož jeho kama
rádi jsou vždy o 3 leta vpřed. Ano, jen svým rodičům ze
staré školy může vyčítat, že nechtěli, aby byl tím, co se
mu líbilo. Takových rodičů bylo mnoho a domnívali se
klamně, že dávají svému dítěti vzděláním to nejlepší; že
bude nějakým úředníkem a každý měsícpobírat gáži a tím
bude mít bezstarostnýživot. Tak jsme byli svědky velkého
přílivu mládeže na střední a vyšší školy, což mělo za ná
sledek přebytek studovanýchlidí, kteří po marném hledání
práce staU se potom přítěží rodině. Takový člověk se stal
nezaměstnaným,později třeba povalečem a pociťoval ke
každé práci odpor a nechuť. A tím vším byli vinní rodiče,
kteří chtěli mít ze svých dětí všechnomožné, jen ne zdár
ného, pracujícího řemeslníka. Tito rodiče páchali na svých
dětech násilí a násilí je zločin!Nyní však určitou přeměnou
a zkušenostmiz minulýchlet se názory rodičů změnily,což
je možné pozorovat dobře na tomto případě. Roku 1933
odborná škola pokračovací při vyšší průmyslové škole v
Pardubicích pro řemesla a obory strojně zámečnické,sou-
stružníky, frézaře a nástrojaře měla jen dvě třídy asi po 30
žácích,celkem 60 žáků. Nyní je 6 tříd a v každé třídě i více
než 40 žáků, celkem tedy asi 250 posluchačů.

Ptáme se sami sebe: proč ten náhlý obrat? Je to jedno
duché. Dříve řemeslník nestál v takové platové výši jako
úředník. Nyní tento poměr je vyrovnán,ba v některých pří
padech převyšuje plat řemeslníka gáži úřednickou. Dále v
továrnách i v menšíchdílnách je postaráno o dělníkovopo
hodlí a zábavu. Zařízené umyvárny, hřiště, kantíny, jsou
jen částmi věcí, které jsou pro dělníkovoosvěžení.

Ke konci chtěl bych ještě dodat něco ze své zkušenosti
a ze svých poznatků. Po vychození čtvrté hlavní školy v
Pardubicích přes velký odpor rodičů, kteří také chtěli ze
mne miti nějakéhopoštovníhoúředníka, odebral jsem se do
učení na automechanika,na řemeslo, které láká a lákalo
každéhomladéhochlapce.V dílně jsem se učil dělat ty nej
rozmanitější práce, od generální opravy aut až po tu nej-
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Přítomnosti

o tokajský ponížený manifest »Věrni zůstaneme« nebo o drnčivé
prohlašování se pro »rudé Španělsko«, vždy jedni a takřka titíi
lidé velmi mnoho mluvili.

Nyní mlčí. Mlčeli, když byly zabíjeny ženy a děti v ftíši,
když jsou zabíjeny ženy a děti v Itálii, neozvalo se v nich svě
domí a nenutilo je protestu, když byli hromadně vražděni
obyvatelé Paříže, Antverp a jiných míst v zemích, které šly
kdysi v anglickém žoldu do boje za zájmy plutokratů. Tito čeští
intelektuálové nepromluvili ani ke Katynu. Mlčeli a neměli ani
slova odsouzení pro vraždy nevinných lidí v západním území
Protektorátu.

Sedí pohodlně u svých egyptských hrnců a mlčí. Vyčkávají.
Čeho? Věru těžko souditi, na co vlastně čekají tito zajímaví
lidé. Neboť i dnes o sobě honosně tvrdí, že jsou kulturními pra
covníky, že jsou strážci a nositeli české kultury. Sedí na důle
žitých posicích, i všude tam, kde by se měla tvořit kultura.

Zdůraznit! nutno jedno: Doba je příliš vážná, než abychom
se mohli spokojit! konstatováním, že tito lidé mlčí. Nikdo odi
nich nežádá, aby se po starém vzoru podepsali na nějaký ten
manifest. Není doba na manifesty.

Je však možno a nutno žádati jedno: Aby se zapojili de
obecného úsilí a přispěli svou hřivnou vítězství. Je možno a
nutno žádati na českých autorech, aby psali v duchu nové doby,
je možno a nutno žádati na dramaticích, aby dodávali českým
jevištím díla, která mají vztah dnešnímu dění, je možno a
nutno požadovati od českých výtvarných umělců, aby jejich díla
odpovídala potřebám dne.

Tvořiti kulturu neznamená tu a tam se snad zúčastnit! ně
jakým tím vyhýbavým slovem. Právě tak poctivě, jak pracuje
dělník v továrně na výrobě munice a válečné výzbroje po
stránce materiální, tak poctivě a důkladně se musí zapojit i čes
ký intelektuál a dodávati zbraň pro boj duchovni.

Český národ ve své převážné většině pochopil dobu a za
řídil se podle vážnosti okamžiku. Ti, kteří dosud stojí stranou,
měli by zpytovati své svědomí — dokud je tomu čas.

A hlavně: Nikoliv planá slova, ale činy! Josef Ž a 1s k ý

Organisovat svépomoc!

Válkou podmíněný nedostatek některého zboží vede čilé
výměně. Nahlédneme-li do stránek insertních částí listů, přiná
šejí stále nové a nové předměty nabízené výměně, rubrika
roste. Směna zánovního zboží realisuje se u nás ještě pořád
prostřednictvím novinového inserátu. Jenže tento postup naráží
na určité nevýhody, jako někdy vzdálenost mezi zájemci, velký
počet uchazečů a j„ v poslední době inserty nemohou zvládnout
množství, které je nabízeno. Ale výměna staršího zboží je ve
válce velkou akcí. Vtipně to vyřešili v ftíši. Příklad je v Kö-
niffsbergu, kde před nedávném byl založen na frekventovaném
místě výměnný obchodní dům, pod vedením městské správy.
Zájemce přinese svůj předmět do tohoto centra akce, směni za
vyhovující, případně doplatí diferenci. Prohlídka předmětů je
volná, o stanovení přiměřených podmínek výměny pečují od
borníci. Kônigsbergský výměnný obchodní dům byl přiveden

životu 28. prosince 1942 a již za čtyři měsíce trvání přinesl
pěkný výsledek: zprostředkoval 4500 výměnných obchodů. Je to
průměrně asi 50 až 60 denně. Jen za výlohami je možno nalézt
mnoho rozličných užitečných předmětů výměně je nabízeno
šatstvo, obuv, nábytek, koberce, sklo, porcelán, železné zboží,
lampy, kufry, hračky, sportovní potřeby, zboží kožené a galan
térni, hudební nástroje, kola, šicí stroje, dětské kočárky, radio-
součástky, fotografické přístroje, bižuterie, předměty uměleckého
průmyslu, hodiny a j. Dohled a ocenění předmětů provozují pří
sežní a odborní znalci, takže nedochází vyskytnutí neúměrně
vysokých nebo příliš nízkých cen. Výměnný dům nijak nepo
rušuje normální obchod, ani nekonkuruje ostatním obchodním
závodům.

V Cechách a na Moravě kvete zatím pouze výměna obuvi.
Objevila se v polovině okresů, mnohdy jednotlivě případ od
případu. Jen tu a tam mizivé procento směny šatstva. Některý
kraj sice pokročil do té míry, že se výměny ujal některý ob
chod (na Plzeňsku filiálky firmy a. s. Baťa), jinde, jako na pří
klad v Kolíně, sociální odbor městské správy. Některá města
naproti tomu uspořádala sbírku opotřebované obuvi, kterou vě
novala sociálně slabším občanům. Budějovice při tom daly 16
tisíc korun na opravu, v okrese Frýdek na Ostravsku bylo po>-
darováno 350 chudých dětí. Posledním případem se hlásí Moty-
čín Kladna, kde tato myšlenka našla porozumění a chce zmen
šit starosti tamních pracujících lidí.

U nás by přece šlo také rozvést nějakým způsobem tuto akci
do šíře. Pomoci tomu, nač již nestačí inserce a nalézt náhradu
tam, kde inserát nemůže být prostředníkem. Věřte, přišel by
výsledek veliký. Bohuslav Harvánek

Přítomnosti
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